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اال�صتحمام مباء بارد �صباحا مفيد للرجال

على  ي�ساعد  ال�سباح  يف  اال�ستحمام  اأن  االأب��ح��اث  من  العديد  ك�سفت 
زيادة خ�سوبة الرجل، حيث اإن اال�ستحمام مباء بارد يف ال�سباح يحفز 
اإنتاج كميات اأكرب من هرمون الت�ستو�ستريون، وي�ساعد  اجل�سم على 

ا على زيادة معدل اإنتاج احليوانات املنوية. اأي�سً
وي�ساعد اال�ستحمام �سباًحا على اال�ستيقاظ واالإفاقة، اإذ وجد خرباء 
النوم اأن ذلك يزيد من طاقة الفرد ومن درجة اليقظة لديه، خا�سًة 
اإذا فاجاأ ال�سخ�ص ج�سده باملاء البارد يف نهاية ا�ستحمامه فيما وجدوا 
اأن اال�ستحمام ليًل قد يكون �سبًبا يف م�سكلة االأرق، اإذ يبقي ال�سخ�ص 

م�ستيقًظا لفرتة اأطول.

نوم احلامل على ظهرها يهدد حياة اجلنني
حتتار املراأة احلامل وتق�سي وقتاً طويًل يف حماولة اإيجاد الو�سعية 
النوم  و�سعية  ت�سبب  ق��د  ه��ل  ولكن  ال��ن��وم،  يف  لها  واالأم��ث��ل  االأن�سبة 

خطراً على اجلنني؟
 British( ال��ع��ل��م��ي��ة امل��ج��ل��ة  ن�����س��رت يف  درا����س���ة ج���دي���دة  ن�����س��ح��ت 
 )Journal of Obstetrics and Gynaecology
االأ�سهر  خلل  وباالأخ�ص  جانبها  على  النوم  ب�سرورة  احلامل  امل��راأة 

الثلثة االأخرية من احلمل وذلك ملنع وفاة اجلنني.
امراأة   1،000 اأكرث من  التي متت على  الدرا�سة  حيث وجدت هذه 
احل��ام��ل على ظهرها  ن��وم  ح��ال  يت�ساعف يف  وف��اة اجلنني  اأن خطر 

وباالأخ�ص يف االأ�سهر الثلثة االأخرية.
اأن و�سعية نوم احلامل عند  الدرا�سة  القائمون على  الباحثون  واأكد 
من  تقلق  ال  اأن  يجب  ولكنها  مهماً،  ع��ام��ًل  يعد  ال��ن��وم  اإىل  خلودها 

الو�سعية عند ا�ستيقاظها.
واأ�سار الباحثون اأن النوم على اجلانب يعد اأمراً مهماً يف جميع اأنواع 

النوم، حتى واإن رغبت احلامل يف اخذ قيلولة �سغرية خلل النهار.
يف املقابل اأو�سح اأحد الباحثني اأن هذه النتائج ال تعني اأن على احلامل 
القلق اإن وجدت و�سعية نومها على الظهر عند ا�ستيقاظها من النوم، 

فاملهم هي الو�سعية التي خلدت بها اإىل النوم.
الكامن  ال�سبب  عن  الك�سف  من  يتمكنوا  مل  اأنهم  الباحثون  واأو�سح 
ن��وم احل��ام��ل على ظهرها ووف���اة اجل��ن��ني، ول��ك��ن ه��ن��اك بع�ص  وراء 
املعطيات التي ت�سري باأن نوم احلامل على ظهرها يزيد من ال�سغط 

على االأوعية الدموية مما يحد من تدفق الدم اإىل اجلنني.

القرفة ت�صاعدك يف حرق الدهون
قراءة  عليك  اإذا  حقاً؟  بذلك  وتقوم  كثرياً  الطعام  تناول  حتب  هل 

اخلرب التايل الذي قد ي�ساعدك يف فقدان بع�ساً من الوزن.
العلمية  امل����ج����ل����ة  يف  ن���������س����رت  ج�����دي�����دة  درا�������س������ة  ن����ت����ائ����ج  ك�������س���ف���ت 

)Metabolism( اأن تناول القرفة ي�ساعد يف حرق الدهون.
واأ�سار الباحثون القائمون على الدرا�سة اأن القرفة حتتوي على مادة 
معينة تدعى األدهيد القرفة cinnamaldehyde والتي تعطي 

للقرفة خ�سائ�ص ت�ساعدها يف حرق الدهون.
وعلق الباحثون اأنهم ركزوا على درا�سة هذا املركب بعد اأن وجدوا اأنه 

يوؤثر على العمليات االأي�سية يف اجل�سم.
وكانت قد وجدت درا�سات واأبحاث علمية �سابقة اأن هذا املركب املوجود 

يف القرفة �ساعد يف حماربة ال�سمنة لدى الفئران.
ويف التجارب التي قامت بها هذه الدرا�سة على الدهون املاأخوذة من 
اإيجابياً على  اأث���راً  اأن ه��ذا امل��رك��ب ت��رك  عينات م��ن االإن�����س��ان وج���دوا 
حرق  على  ال�سحمية  اخلليا  املركب  يحث  حيث  الدهنية،  اخلليا 

الدهون املرتاكمة فيها.
يتم حرثها الحقاً  وال��ت��ي  ال��ده��ون  ال�سحمية  اخل��لي��ا  ت��رتاك��م يف  اإذ 
بهدف انتاج الطاقة. واأفاد الباحثون اأن حث هذه اخلليا على حرق 
الدهون يعد امل�سكلة االأ�سا�سية وامل�سببة لل�سمنة وزيادة الوزن، ولكن 

مع ا�ستخدام القرفة �سيكون باالإمكان القيام بذلك.
واأكد الباحثون اأن اإ�سافة القرفة اإىل القائمة الغذائية اخلا�سة بك، 

�ست�ساعد حقاً يف حرق الدهون.
االأبحاث  من  املزيد  اإىل  حاجة  هناك  اأن  الباحثون  اأو�سح  املقابل  يف 

حول كيفية ا�ستخدام القرفة دون االثار اجلانبية املرتبطة به.
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غ�صل االأواين قد يطيل العمر
باالأمور  القيام  اأن  علمية  جملة  يف  ن�سرت  جديدة  درا���س��ة  نتائج  ك�سفت 
من  يزيد  ق��د  امللب�ص  وتو�سيب  االأواين  غ�سل  مثل  الب�سيطة  املنزلية 

معدل عمرك.
قمن  اللتي  الن�ساء  اأن  الدرا�سة  على  القائمون  الباحثون  الحظ  حيث 
ملفت  ب�سكل  املبكرة  ال��وف��اة  لديهن خطر  انخف�ص  االأع��م��ال  ه��ذه  مبثل 

للنظر.
وف�سر الباحثون اأن اأولئك الن�ساء اللتي قمن ب� 30 دقيقة من االأعمال 
املنزلية املختلفة انخف�ص لديهن خطر الوفاة املبكرة بن�سبة و�سلت اإىل 

تقريباً.  12%
يف املقابل و�سلت هذه الن�سبة اإىل %39 لدى الن�ساء اللتي قمن مبزيد 

من االأعمال املنزلية.
واأكد الباحثون اأن القيام باأي اأعمال اأف�سل من عدم القيام باأي �سيء.

اأعمارهن بني -63  تراوحت  اللتي  الن�ساء  الدرا�سة عددا من  و�سملت 
عاماً، وطلب منهم ملء ا�ستمارات ت�سم اأ�سئلة حول الن�ساط املنزيل   99

الذي اعتدن على القيام به خلل اليوم.
القيام  اأك��دت على �سرورة  لها  تو�سلوا  التي  النتائج  اأن  الباحثون  واأف��اد 
القيام باالأعمال  الن�ساط البدين حتى واإن كان هذا ي�سمل  باأي نوع من 

املنزلية.
القيام باالأعمال املنزلية حتى واإن كان ب�سكل طفيف من �ساأنه اأن يقلل من 
خطر الوفاة املبكرة، لذلك حث الباحثون على �سرورة القيام بذلك، مع 

الرتكيز على اندماج الرجال يف املو�سوع اأي�ساً.

ال�صيارة من الداخل اأقذر من لوحة احلا�صوب 
ك�سفت درا�سة علمية حديثة عن اأن ال�سيارة 
البكترييا  من  مبليني  مليئة  الداخل  من 
الطعام  ف��ت��ات  ل��وق��وع  نتيجة  واجل���راث���ي���م، 
ال�سرعات.  ون��اق��ل  االإل��ك��رتون��ي��ة  واالأج���ه���زة 
االأ�سخا�ص  م��ن  الكثري  اإن  الباحثون  وق��ال 
حول العامل يعتقدون اأن �سياراتهم من اأنظف 
االأم��اك��ن لكن االأب��ح��اث اجل��دي��دة قد جتعل 
�سياراتهم  ترك  قبل  يفكرون مرتني  النا�ص 
التي  الدرا�سة  وك�سفت  احل��ايل.  فى و�سعها 
ميل"  "ديلي  �سحيفة  ع��رب  م��وؤخ��ًرا  ن�سرت 
الداخل  من  ال�سيارات  اأن  عن  الربيطانية، 
مبعدل  احلا�سوب  مفاتيح  لوحة  م��ن  اأق���ذر 
50 % وحتتوى على مليني من البكترييا 
التي تنت�سر فيها. واأجريت الدرا�سة من قبل 
�سركة “SellCar” الربيطانية، ووجدت 
الهواتف  م��ن  ق���ذارة  اأك��رث  ه��ي  �سياراتنا  اأن 
الدكتور  وق����ام   .144% مب��ع��دل  ال��ذك��ي��ة 
مقاومة  يف  اأ����س���ت���اذ  وه����و  التيمر"،  "جو 
�سالفورد،  جامعة  يف  امل��ي��ك��روب��ات  م�����س��ادات 
ذلك  ����س���ي���ارة مب����ا يف   20 ب���ي���ان���ات  مب�����س��ح 
 ”handbrakes“، ”gearsticks“
ووجد  املظلمة،  وال��زواي��ا  االأرك���ان  مبختلف 
 200 ي�ساوى  مب��ا  حتتوى  اليد  فرملة  اأن 
نوع من البكترييا لكل بو�سة مربعة مبا يف 
ذلك اجلراثيم مثل “MRSA” وهى من 

البكترييا املقاومة للم�سادات احليوية.

للمر�صى.. ق�صط من 
الراحة اأف�صل من 
امل�صادات احليوية

باملر�ص؟  االإ�سابة  عند  تفعل  ماذا 
احليوية؟  امل�����س��ادات  ت��ت��ن��اول  ه��ل 
م�سوؤولو  ي��ن�����س��ح��ك  م����ا  اإل����ي����ك 

ال�سحة به.
اململكة  يف  ال�سحة  م�سوؤولو  اأ���س��ار 
امل��ت��ح��دة ال��ربي��ط��ان��ي��ة اأن�����ه يجب 
املنزل  اإىل  ال��ت��وج��ه  امل��ر���س��ى  ع��ل��ى 
واأخذ ق�سطاً من الراحة بداًل من 

اإعطائهم امل�سادات احليوية.
اأك�����رث من  اأن  امل�������س���وؤول���ون  واأف������اد 
لتناول  ال���و����س���ف���ات  ه����ذه  خ��م�����ص 
�سرورية،  غري  احليوية  امل�سادات 
املر�ص  يتح�سن  اأن  املمكن  م��ن  اإذ 

من تلقاء نف�سه.
اال�ستخدام املفرط وغري ال�سحيح 
ل���لأدوي���ة ي��ج��ع��ل ال��ت��ع��ام��ل وعلج 
نتيجة  وذل��ك  اأ�سعب،  االلتهابات 
امل�سادات  ���س��د  م��ق��اوم��ة  ل��ت��ط��وي��ر 

احليوية.
يقع  اأن��ه  امل�سوؤولون،  اأك��د  ب��دوره��م 
ع��ل��ى ع��ات��ق امل��ر���س��ى اأي�����س��اً بع�ص 
العبء يف هذا املو�سوع، وذلك من 
خلل الوعي واملعرفة حول م�سار 
ت���ن���اول امل�������س���ادات احل��ي��وي��ة بغري 

�سرورة.
جتنب  اإىل  ي�����س��ري  ال  االأم�����ر  ه����ذا 
بتاتاً،  احل��ي��وي��ة  امل�����س��ادات  ت��ن��اول 
ولكن تناولها يف االوق��ات اللزمة 
االأمرا�ص  اأن����واع  بع�ص  ومل��ع��اجل��ة 
واالإنتان  ال��رئ��وي  االل��ت��ه��اب  م��ث��ل 

وااللتهابات ال�سديدة االأخرى.
اإن كنت م�سابا بال�سعال اأو التهاب 
ال�����س��ع��ب ال��ه��وائ��ي��ة، ح����اول جتنب 
فاملر�ص  امل�سادات احليوية،  تناول 
فرتة  يف  نف�سه  تلقاء  م��ن  �سيزول 
تقريباً،  اأ�سابيع  ثلثة  اإىل  ت�سل 
�سيقلل  احليوية  امل�سادات  وتناول 
هذه الفرتة بحوايل يومني فقط.

بااللتهاب،  االإ�سابة  عند  بالتايل 
�سيقوم  ال��ذي  املناعي  بجهازك  ثق 
م�سبب  ملكافحة  امل��ط��ل��وب  بالعمل 

املر�ص، وين�سح املر�سى يف:
اأخذ ق�سطاً وافراً من الراحة

تناول م�سكنات االأمل
تناول كمية منا�سبة من ال�سوائل.

ت���ن���اول  اأن  امل���������س����وؤول����ون  وع����ق����ب 
ه��ذه امل�����س��ادات احل��ي��وي��ة يف علج 
فرتة  �سيقلل  العادية،  االلتهابات 
اإال  يومني فقط،  ب��ح��وايل  امل��ر���ص 
البكترييا  م��ق��اوم��ة  �سيجعل  اأن����ه 
اأنك لن  اأكرث حدة، مبعنى  للدواء 
تتمكن م��ن ع��لج االأم��را���ص التي 

تتطلب الدواء بهذه االأدوية!

متى مييز الر�صيع 
االألوان ويرى كالكبار؟

الطفل  والدة  م���ن  االأول  ال���ع���ام  خ����لل 
ت��ت��ط��ّور ق���درت���ه ع��ل��ى االإب�������س���ار مبعّدل 
�سريع، في�ستطيع روؤية مزيد من االأ�سياء 
كل  والتمييز  الو�سوح  اأكرث من  بدرجات 
ب�سعة اأ�سهر. اأما عن متييز االألوان فيبداأ 
اأهم  اإل��ي��ك  باللونني االأح��م��ر واالأخ�����س��ر. 
مراحل تطّور ب�سر الطفل وفقاً لتقارير 

االأكادميية االأمريكية لطب االأطفال:
ال�سغري  ي�����س��ت��ط��ي��ع  ال  ال������والدة  ع��ن��د   *  
روؤية  ي�ستطيع  لكنه  الكبار،  مثل  ال��روؤي��ة 

بع�ص االأ�سياء.
االأ�سكال  روؤي���ة  ال���والدة  * ميكن حل��دي��ث 

والوجوه الكبرية، واالألوان الزاهية.
اأ�سهر  و4   3 ع��م��ر  ب���ني  امل��رح��ل��ة  ويف   *
ي�ستطيع الر�سيع روؤية جمموعة متنوعة 
م��ن االأ���س��ك��ال ���س��غ��رية احل��ج��م، ويتمكن 
من التمييز بني االألوان، وخا�سة معرفة 

الفرق بني اللونني االأحمر واالأخ�سر.
* بعد بلوغ الطفل 3 اأو 4 اأ�سهر ت�ستطيع 
عيناه اأن تعمل معاً بتوافق، وميّكنه ذلك 
اأم��ام��ه، فتزداد  ال�����س��ورة  م��ن روؤي���ة عمق 

و�سوح ال�سورة اأمامه.
االأول  ع���ام���ه  ال��ط��ف��ل  ي��ك��م��ل  * وع��ن��دم��ا 

يتمّكن من الروؤية كالكبار.

ت��داه��م املري�ص  اآخ���ر مت��ام��ا، فهي  اأم���ا االإن��ف��ل��ون��زا ف�سيء 
خارقة.  ب�سرعة  الفرا�ص  طريح  وت�سقطه  مفاجئ،  ب�سكل 
املري�ص  اأعرا�سها حمى �سديدة، تتجاوز حرارة  اأهم  ومن 
اجل�سد  ك��ل  ت��ع��ّم  واآالم  ���س��داع  يرافقها  درج���ة،   39 فيها 
م�سحوبة  غثيان  ح��االت  ترافقها  وق��د  خا�سة،  واملفا�سل 
وينتابه  للطعام،  �سهيته  امل�����س��اب  فيفقد  ت��ق��يء،  ب��ن��وب��ات 

�سعف ووهن لدرجة اأن �ساقيه ال تقويان على حمله.
على  واحلر�ص  ال�سرير،  ملزمة  هو  هنا  املنا�سب  العلج 
امل�ساب  وبو�سع  واالإج��ه��اد،  العمل  وجتنب  التامة،  الراحة 
نزلة  ع��لج  يف  ال��ذك��ر  ال�سالفة  املنزلية  امل��ه��دئ��ات  ت��ن��اول 
ال�ساخنة. ولعلج  ال�����س��وائ��ل  ت��ن��اول  م��ن  واالإك���ث���ار  ال���ربد، 
احلرقة يف البلعوم وجفاف الق�سبات ين�سح بتناول ال�ساي 
االأ�سود ال�ساخن خملوطا مبلعقة ع�سل وقليل من ع�سري 

الليمون احلام�ص.
�سغري  )ن��وع  احللو  الليمون  فيها  ينمو  التي  املناطق  ويف 
من ف�سيلة الكريب فروت(، ين�سح باالإكثار منه، فله اأثر 
وت�سريع  ال��ف��ريو���ص  فاعلية  على  الق�ساء  يف  اأك��ي��د  ف��ع��ال 

ال�سفاء وخف�ص احلرارة.
اأو يعاين  وعلى كل حال، فحني يكون امل�ساب كبري ال�سن 
الأن  طبيب  مب��راج��ع��ة  فين�سح  امل��ن��اع��ة،  ج��ه��از  �سعف  م��ن 
ت��ق��ود ب�سهولة اإىل االإ���س��اب��ة مب��ر���ص ذات  االإن��ف��ل��ون��زا ق��د 

الرئة، القاتل.

املزاج اجليد يقي من عدوى الأنفلونزا
ُي�ساحب ذلك من تغريات  مع دخ��ول ف�سل اخلريف وما 
البع�ص  ي�����س��اب  ك��ان��خ��ف��ا���ص درج�����ة احل�������رارة  م��ن��اخ��ي��ة 
باالأنفلونزا. بيد اأن ما قد ال يعرفه الكثريون هو اأن املزاج 
هذا  على  للتغلب  فعالة  طريقة  ي��ك��ون  اأن  ميكن  اجل��ي��د 

املر�ص.
اأيام وارتفاع وا�سح يف  ال�سعور ب�سداع متقطع على مدى 
حرارة اجل�سم واآالم يف الع�سلت، باالإ�سافة اإىل االإح�سا�ص 
ال�سوائل من االأن��ف، قد  ب��اأمل واحتقان يف احللق وخ��روج 
تكون بع�ساً من اأعرا�ص االإ�سابة بعدوى االأنفلونزا، التي 
ت�ستد يف ف�سل ال�ستاء. غري اأن درا�سة حديثة تو�سلت اإىل 

طريقة جديدة للم�ساعدة على مواجهة هذا املر�ص، بكيفية 
ترتبط  بدرجة اأوىل باملزاج العام لل�سخ�ص. فح�سب هذه 
الدرا�سة ال�سادرة عن جامعة "نوتنغهام" الربيطانية فاإن 
ال�سعور مبزاج جيد اأثناء فرتة االإ�سابة بعدوى االأنفلونزا 

ميكن اأن يزيد من التاأثري الوقائي �سد هذا املر�ص.  
واعتمدت النتائج، ح�سب موقع ميديكل اإك�سربي�ص الطبي، 
على درا�سة اأجريت على اأكرث من 138 �سخ�سا من كبار 
ال�����س��ن ي��ع��ان��ون م��ن ع���دوى االأن��ف��ل��ون��زا. وق��ا���ص اخلرباء 
والنظام  البدين  والن�ساط  االإيجابي  واملزاج  ال�سلبي  املزاج 
االأ�سبوع على  النوم ثلث مرات يف  واأي�سا فرتة  الغذائي 

مدى 6 اأ�سابيع للأ�سخا�ص امل�ساركني يف الدرا�سة.

ما �سر "ح�ساء الدجاج" يف مواجهة نزلت الربد؟
ميثل ح�ساء الدجاج "ال�سلح" التقليدي للأمهات للتعامل 
مع اإ�سابة االأبناء بنزالت الربد، فهل تلعب التغذية دورا يف 
التاأثري على جهاز املناعة عند االإ�سابة بنزالت الربد؟ وهل 

ميكن تخفيف اأعرا�ص املر�ص باأغذية معينة؟
اأعرا�ص  ب��ال��ت��ع��ب،  امل�����س��ت��م��ر  ال�����س��ع��ال وال���زك���ام وال�����س��ع��ور 
باأدوية  التعامل معها  تقليدية لنزالت الربد والتي ميكن 
اإن  اأو حتى مبواد طبيعية. يقول اخل��رباء  من ال�سيدلية 
املناعة الذي  اأي�سا ب�سكل وا�سح على جهاز  التغذية توؤثر 
�سبكة معقدة من اخلليا ومركبات كيميائية  يتكون من 
على  تعمل  حتى  �سليمة  لتغذية  كلها  حتتاج  وبروتينات، 
الغنية مبواد معينة،  االأغذية  تناول  وي�ساعد  اأكمل وجه. 

على التغلب بنزالت الربد ب�سكل اأ�سرع.

ح�ساء الدجاج
الربد، فما هو  من اأ�سهر "اأ�سلحة" االأمهات لعلج نزالت 
ال�سبب العلمي وراء االعتقاد باأن ح�ساء الدجاج يقلل من 
اأعرا�ص الزكام وال�سعال؟ ال يوجد حتى االآن تف�سري علمي 
وا�سح لهذا االأمر، لكن هناك بع�ص التخمينات ومن بينها 
اأن حلم الدجاج غني مبواد مهمة توؤثر ب�سكل مبا�سر على 
جهاز املناعة. يف الوقت نف�سه ت�ساعد اخل�سروات التي يتم 
خلطها مع ح�ساء الدجاج، يف تقوية جهاز املناعة. اإىل ذلك 

ي�ساعد الدخان املنبعث من طبق احل�ساء ال�ساخن اأي�سا يف 
فتح جماري التنف�ص وحتفيز الدورة الدموية.

فيتامني �سي.. قبل الإ�سابة بالربد
لذا يجب  بنف�سه،  �سي  فيتامني  اإنتاج  اجل�سم  ي�ستطيع  ال 
احلر�ص على احل�سول عليه عن طريق التغذية املنا�سبة. 
تلغي  ال��ت��ي  االأك�����س��دة  م�����س��ادات  م��ن  �سي  فيتامني  يعترب 
ويف  اجل�سم.  يف  ال�سارة  احل��رة  للجزيئات  ال�سار  التاأثري 
�سي يعرقل  ف��اإن فيتامني  ال���ربد،  ب��ن��زالت  االإ���س��اب��ة  حالة 
زيادة اجلزيئات احلرة ال�سارة ويحمي اجل�سم من اآثارها.

عام  ب�سكل  �سي  فيتامني  م��ن  ب��االإك��ث��ار  اخل���رباء  وين�سح 
ولي�ص بعد االإ�سابة بنزالت الربد فح�سب. ويعترب الليمون 
التوت  واأن����واع  وال��ربت��ق��ال وال��ك��ي��وي والفلفل وال��ربوك��ل��ي 
املختلفة، من اأ�سهر املواد الطبيعية الغنية بفيتامني �سي. 
وميكن للج�سم تغطية احتياجه اليومي من فيتامني �سي، 
الفلفل  تناول  اأو  الطازج  الربتقال  ع�سري  من  ك��وب  عرب 

االأحمر.

الزجنبيل والزنك
التي تت�سدى للميكروبات  املواد الطبيعية  الزجنبيل من 
وحتفز �سخ الدم، وت�ساعد ب�سكل وا�سح على التخل�ص من 
اأوم�ساو".  ل�"اأبوتيكني  وفقا  ق�سرية،  لفرتة  ول��و  ال��زك��ام 
من  الكثري  عمل  لتحفيز  ل��ل��زن��ك،  اأي�����س��ا  اجل�سم  يحتاج 
اأهم  ال�سمك واحلليب واجل��ن، من  االإن��زمي��ات.  ويعترب 
م�سادر الزنك. من املهم اأي�سا معرفة اأن فاعلية امت�سا�ص 

الزنك تزيد بتناوله مع املغن�سيوم.

اهتمام خا�ص بالتغذية
ب�����س��ك��ل ع����ام ي��ت��ع��ني احل�������س���ول ع��ل��ى ك��م��ي��ات ك��اف��ي��ة من 
وهو  ب��ال��ربد،  االإ���س��اب��ة  عند  املعدنية  وامل���واد  الفيتامينات 
واملنتجات  واخل�����س��روات  الفواكه  م��ن  االإك��ث��ار  يتطلب  م��ا 
عن  االب��ت��ع��اد  م��ع  ال��ك��ام��ل��ة،  القمح  ح��ب��ات  فيها  امل�ستخدم 
واالأطعمة  احل�ساء  اأن��واع  من  واالإك��ث��ار  الد�سمة  الوجبات 

�سهلة اله�سم.

هل اأنا م�صاب باإنفلونزا اأم بنزلة برد؟

ل يرى اأغلب النا�ص فرقا وا�سحا بني الإنفلونزا وبني نزلة برد عابرة بالرغم من 
اأن الأمر يتعلق مبر�سني خمتلفني. هنا نعر�ص اأهم الفوارق بني احلالتني.

ين�سط فريو�ص الإنفلونزا عادة يف ف�سل ال�ستاء ليكون بذلك �سببا مبا�سرا لإ�سابة 
اأعداد  تتكاثر  اأي�سا،  الف�سل  هذا  نف�ص  يف  ولكن  بالإنفلونزا،  ووا�سحة  اأكيدة 

�سعوبة  اجلميع  يواجه  هنا  ومن  عابرة،  اأو  قوية  برد  بنزلت  امل�سابني 
التمييز بني املر�سني. " ال�سترباد " كاإ�سابة يزحف تدريجيا ببطء، 

في�سعر امل�ساب بحكة يف البلعوم، وتالزمه برودة 
وقد تتبعها حمى، ثم ت�ساب الق�سبات 

ج��اف.  ���س��ع��ال  فيتبعها  ب��ال��ت��ه��اب، 
الت�سدي  بو�سعه  دواء  يوجد  ول 

ومهدئات  م�سكنات  هناك  بل  ال�سائعة،  الأعرا�ص  لهذه 
اأبخرة  ومنها:  مواد منزلية  م�ستخل�سة من  اأغلبها 

تهدئ  ع�سائر  الأن���ف،  ر�سح  جتفف  ا�ستن�ساق 
بوجود   " يقول  القدمي  الأمل��اين  واملثل  ال�سعال، 
وبدون  اأيام،  �سبعة  الربد  نزلة  ت�ستغرق  الطبيب 

طبيب ت�ستغرق اأ�سبوعا". 
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�ش�ؤون حملية

بدعوة من �سعيد بن حم 

م�صلم بن حم ي�صهد ملتقى»الرتاث االإماراتي« احتفااًل بالعيد الوطني

بح�سور اأ�سحاب الهمم 

طلبة مدار�س اأبوظبي ودبي ي�صاركون طالبات كلية الرتبية بجامعة زايد يف امللتقى الرابع للبحوث وامل�صاريع االإبداعية

بعد جناحه يف مركز القطارة للفنون بالعني 

افتتاح معر�س "جنون كرتون" يف منار ة ال�صعديات 

•• العني - الفجر

اأق��ام ال�سيخ �سعيد بن حممد بن حم العامري امللتقى 
الثاين للرتاث االإماراتي وذلك احتفاال باليوم الوطني 
احلفل  �سمل  املتحدة  العربية  االم���ارات  لدولة  ال�46 
�سربة  �سيح  مبنطقة  الرتاثية  الفعاليات  من  العديد 
بن  �سامل  بن  ال�سيخ  م�سلم  ، ح�سره  العني  يف مدينة 
حم العامري ع�سو املجل�ص اال�ست�ساري الإمارة ابوظبي 

وعدد من اعيان و�سيوخ قبيلة العوامر.
ت�سمن االحتفال لوحات فنية ج�سدت الرتاث االإماراتي 
االأ�سيل، ومنها عر�سه للهجن و ا�ستعرا�ص للخياله ، 
القبيلة  �سعراء  من  ملجموعة  �سعرية  ق�سائد  وكذلك 
للدولة،  املوؤ�س�سني  االآب���اء  مناقب  ال�سعراء  فيها  ع��دد 
جمددين  احلكيمة،  بالقيادة  اع��ت��زازه��م  ع��ن  وع���ربوا 
العهد وال��والء ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد 
اآل نهيان رئي�ص الدولة حفظه اهلل ، كما ا�ستمل برنامج 

احلفل على لوحات تراثية كاحلربية واليولة ج�سدت 
فيلم  ع��ر���ص  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة  ال��وط��ن��ي��ة،  املنا�سبة  روح 
وثائقي حول نهج املغفور له باإذن اهلل تعاىل ال�سيخ زايد 
اآل نهيان طيب اهلل ثراه ودوره يف تر�سيخ  بن �سلطان 

م�سرية االحتاد.
اإن   ، العامري  ال�سيخ  م�سلم بن حم   ومن جانبه قال 
احتفاالت اأبناء االإمارات مبنا�سبة اليوم الوطني جت�سد 
ي�سعى من  ال���ذي  وال�سعب  ال��ر���س��ي��دة  ال��ق��ي��ادة  ت��لح��م 
عن  التعبري  اإىل  االحتفالية،  التظاهرات  ه��ذه  خ��لل 
فخره واعتزازه باالنتماء اإىل هذا الوطن املعطاء، وعن 

والئه للقيادة الر�سيدة.  
"ان  ابوظبي  الإم��ارة  اال�ست�ساري  املجل�ص  ع�سو  واأ�سار 
قيام احتاد دولة االإم��ارات العربية املتحدة، هي ذكرى 
خالدة وعزيزة حمفورة يف �سمري اأبناء الوطن الغايل، 
اإىل  الطريق  يف  لل�سري  والعزمية  القوة  منها  ن�ستمد 
التي  العليا  واملثل  وامل��ب��ادئ  القيم  ون�ستلهم  امل�ستقبل، 

باإذن  له  املغفور  ال�سرح  لهذا  املوؤ�س�سون  القادة  اأر�ساها 
اهلل ال�سيخ زايد بن �سلطان اآل نهيان، طيب اهلل ثراه، ، 
واإخوانه اأ�سحاب ال�سمو ال�سيوخ اأع�ساء املجل�ص االأعلى 
ل��لحت��اد ح��ك��ام االإم������ارات ال��ذي��ن ات���خ���ذوا ب��ع��ون اهلل 
وتوفيقه ذلك القرار التاريخي بت�سييد �سرح االحتاد 
يف  العميق  االأث��ر  لها  كان  را�سخة،  وقواعد  اأ�س�ص  على 
تعزيز التنمية امل�ستدامة وبناء املواطن علمياً ومعرفياً 

وتقنياً.
زايد  ب��ن  خليفة  ال�سيخ  ال�سمو  ���س��اح��ب  وا���س��ل  وق���د 
اخلرية  امل�سرية  اهلل  حفظه  ال��دول��ة  رئي�ص  نهيان  اآل 
ال�سمو  اأ�سحاب  اإخوانه  مع  بالتاآزر  الطريق  ذات  على 
حتى  االإم���ارات  حكام  االأع��ل��ى  املجل�ص  اأع�ساء  ال�سيوخ 
تبواأت الدولة مكانها البارز يف م�ساف الدول املتقدمة 

واأ�سبحت مثاال يحتذى به لدول العامل اأجمع . 
اأبناء  البوا�سل  �سهدائنا  ت�سحيات  اأن  على  نوؤكد  كما 
التاريخي  باملوقف  واع���ت���زازاً  ف��خ��راً  تزيدنا  االإم����ارات 

لدولة االإم��ارات مع اإخوانها يف التحالف العربي وهي 
التي عودت اجلميع دائماً على اأن جتود دائماً بالغايل 

والنفي�ص دفاعاً عن احلق واملبداأ.
ون��ن��ت��ه��ز ه���ذه امل��ن��ا���س��ب��ة ون��رف��ع اأ���س��م��ى اآي����ات التهاين 
بن  ال�����س��ي��خ خليفة  ال�����س��م��و  ���س��اح��ب  اإىل  وال��ت��ربي��ك��ات 
اأخيه  واإىل  اهلل،  حفظه  الدولة،  رئي�ص  نهيان  اآل  زاي��د 
�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل مكتوم نائب 
رئي�ص الدولة، رئي�ص جمل�ص الوزراء حاكم دبي، رعاه 
اهلل، وويل عهده االأمني �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
ن��ائ��ب القائد  اأب��وظ��ب��ي  ن��ه��ي��ان ويل ع��ه��د  األ  ب��ن زاي���د 
ال�سيوخ  ال�سمو  اأ���س��ح��اب  و  امل�سلحة  ل��ل��ق��وات  االأع��ل��ى 
واإىل  االإم��ارات،  االأعلى للحتاد حكام  املجل�ص  اأع�ساء 
�سعب االإم��ارات احلبيبة و اأن يحفظ قادتنا واأن ي�سدد 
ال�ساملة  والتنمية  البناء  م�سرية  تعزيز  يف  خطاهم 
لتحقيق املزيد من االإجنازات واملكت�سبات ويلبي اأماين 

وتطلعات اأبناء هذا الوطن املعطاء.

•• اأبوظبي ودبي – الفجر

اأك���د ���س��ع��ادة االأ���س��ت��اذ ال��دك��ت��ور ري��ا���ص امل��ه��ي��دب مدير 
واأن�سطة  م�ساريع  بدعم  اجلامعة  حر�ص  زايد  جامعة 
طلبة املدار�ص بكافة مراحلهم التعليمية بالدولة من 
يف  لهم  ��دة  امل��عَّ الطلبية  باالأن�سطة  اإ���س��راك��ه��م  خ��لل 
احلرم اجلامعي وااللتفات اإىل ما يقدمونه من اأفكار 
واب��ت��ك��ارات وت��ق��دمي امل�����س��ورة ل��ه��م، م�����س��رياً اإىل اأهمية 
ا�ستثمار هذه املرحلة من عمرهم يف تثقيفهم واإخ�ساب 
عقولهم وتنمية مهاراتهم وقدراتهم واعدادهم ليكونوا 

قادة يف امل�ستقبل.
واجلهات  املوؤ�س�سات  م��ع  التعاون  ���س��رورة  على  و���س��دد 
وت�سجيع  االب��ت��ك��ار  عجلة  ل��دف��ع  ب��ال��دول��ة  التعليمية 
مرحلتهم  منذ  امل��دار���ص  لطلبة  االإب��داع��ي��ة  امل���ب���ادرات 

االبتدائية.
ج����اء ذل����ك خ����لل ج��ول��ة ق����ام ب��ه��ا ���س��ع��ادت��ه، بح�سور 
ال��دك��ت��ورة م��اري��ل��ني روب��رت�����ص ن��ائ��ب م��دي��ر اجلامعة 
لع  للطِّ الرتبية  كلية  عميدة  متيم  رن��ا  وال��دك��ت��ورة 
كلية  امل�����س��ارك��ة يف ملتقى  ال��ط��لب��ي��ة  االأن�����س��ط��ة  ع��ل��ى 
الرتبية الرابع للبحوث وامل�ساريع االإبداعية، وذلك يف 
جزئه املقام بحرم اجلامعة بدبي، حيث اأقيم جزء الآخر 

منف�سل يف حرم اجلامعة باأبوظبي يف يوم الحق.
طالبة   82 قدمها  التي  امل�ساريع  على  املهيدب  واطلع 
دبي،  ف���رع  يف  ال��رتب��ي��ة  بكلية  خمتلفة  دورات   9 م��ن 
مب�ساركة عدد من تلميذ املدار�ص ميثلون مركز دبي 
الوطني للتاأهيل، ومدر�سة املهارات احلديثة، ومدار�ص 
جمريا النموذجية، ومدر�سة النوف، ومدر�سة االحتاد 

اخلا�سة. 
ونوه مدير جامعة زايد باجلهود التي تقوم بها اجلامعة 
التي  الرتبية،  كلية  التعليم، من خلل  خلدمة قطاع 
اأف����واج م��ن املعلمني ذوي  اإع����داد وت��خ��ري��ج  اإىل  ت��ه��دف 
الكفاءة العالية، الذين يكّر�سون طاقاتهم االإبداعية يف 
االإمارات  دولة  العلمي يف  والتقدم  العلم  �سبيل خدمة 

العربية املتحدة.  
اأن برامج كلية الرتبية واخل��ربات العملية التي  واأك��د 
ّية خارج  يكت�سبها طلبتها من خلل اأن�سطتهم الل �سفِّ
قاعات الدرا�سة ت�ساهم يف تطوير قدراتهم ومهاراتهم 
بجامعة  التعليم  خمرجات  من  يكت�سبونه  ما  وتعزيز 

زايد.   
واأ�سار اإىل اأن كلية الرتبية توفر، اإىل جانب براجمها 
ال��ب��ك��ال��وري��و���ص، ب��رام��ج م��ه��م��ة يف مرحلة  يف م��رح��ل��ة 
القيادة  يف  الرتبية  ماج�ستري  اأهمها  العليا  الدرا�سات 
اخلا�سة،  الرتبية  يف  الرتبية  وماج�ستري  ال��رتب��وي��ة، 
هذا  والتعلم،  التعليم  تطوير  يف  العلوم  وماج�ستري 
والرقي  املهني  التطوير  فر�ص  توفري  اإىل  باالإ�سافة 
االحتياجات  ذات  امل��ج��االت  يف  التعليمية  ب��االأن�����س��ط��ة 
امل���دار����ص، وغ��ريه��م من  امل��ح��ددة للمعلمني وم��دي��ري 
العربية  االإم����ارات  دول���ة  يف  التعليم  حقل  يف  املهنيني 

املتحدة.
الرتبية  كلية  عميدة  متيم  رن��ا  د.  اأك���دت  جانبها،  م��ن 

التعاون  ملد ج�سور  تعزيز جهودها  على  الكلية  حر�ص 
والتفاعل مع املوؤ�س�سات املجتمعية والدوائر ذات ال�سلة 
املدار�ص، من  بع�ص  باأهمية م�ساركة  بالتعليم، منوهة 
اأب��و ظبي ودبي،  التعليمية يف كل من  املراحل  خمتلف 
الذين اأتيح لطلبتها فر�سة زيارة جامعة زايد وعر�ص 

جوانب من متيزهم االأكادميي واالبتكاري يف امللتقى.
 وقالت اإن امللتقى ميثل اإحدى املبادرات التي تقوم بها 
الكلية �سنوياً دعماً لر�سالتها وروؤيتها املتمثلة يف اإعداد 
اإىل م�سرية  تاأهيًل عالياً للن�سمام  معلمني موؤهلني 
املعلمني ذوي اخلربة  الوطنية، وتنمية كفاءة  التعليم 

الذين يوؤدون ر�سالتهم بالفعل يف مدار�سهم. 
ويف اجلزء الثاين من امللتقى الذي اأقيم بحرم اجلامعة 
باأبوظبي عر�ست 95 طالبة من 10 دورات اإىل جانب 
م�ساريع  الرتبية  بكلية  العليا  الدرا�سات  طلبة  بع�ص 
امل�ستقبل  م��رك��ز  م���ن  ت��لم��ي��ذ  اأك���ادمي���ي���ة، مب�����س��ارك��ة 
النخبة  الوطنية ومدر�سة  االإم��ارات  للتاأهيل ومدر�سة 

اخلا�سة.

وتاأهيل  ل��رع��اي��ة  دب���ي  "مركز  طلبة  م�����س��ارك��ة  ان  ك��م��ا 
امللتقى،  رواد  اهتمام  على  ا�ستحوذت  الهمم"  اأ�سحاب 
االأعمال  بع�ص  بتنفيذ  احل�����س��ور  اأم����ام  ق��ام��وا  ح��ي��ث 
ال��ربق��ع وال�سقور  ال��ت��ي ���س��م��م��وه��ا، م��ث��ل  االإب���داع���ي���ة 
تراثية  املُ���َح���ّلة مب��ف��ردات  النخيل  و���س��ع��ف  واخل��ي��ول 
لدولة االإمارات وكذلك النقو�ص املحفورة بدقة وعناية 

على املعادن، وغريها من الر�سومات امللفتة. 
فر�سة  مثل  امللتقى  اأن  علي  حنان  م�سرفتهم  واأك���دت 
العمل  على  واملواظبة  االل��ت��زام  من  لتمكينهم  مواتية 
معهم  زايد  جامعة  طالبات  بتفاعل  منوهة  االإبداعي، 
واقتناء بع�ص اأعمالهم الفنية، ما دفعهم الإبداع املزيد 

ور�سم ب�سمة اأمل على وجوههم.
خ���لل م�ساركتهم يف  امل���دار����ص  م��ن طلبة  ع���دد  وق���دم 
وخدمة  تنمية  يف  ت�����س��ب  واب���ت���ك���ارات  اأف���ك���اراً  امل��ل��ت��ق��ى 
املجتمع، مثل تلك التي طرحوها خلدمة قطاع الطرق 
امل��وا���س��لت ك��ف��ك��رة ك��ر���س��ي ال��ن�����س��اء احل���وام���ل، الذي 
االأبعاد  ثلثية  الطباعة  ب��رام��ج  با�ستخدام  �سمموه 
ت�ستخدمه،  من  حماية  على  ويعمل   )360 )فيوجن 
علمية  وبحوث  درا���س��ات  اإىل  ا�ستنادا  مكثفة،  بطريقة 
اإعدادهم  م��راح��ل  خ��لل  الطلبة  ه���وؤالء  عليها  اعتمد 
امل�����س��روع، ب��االإ���س��اف��ة اإىل ت��ق��دمي و���س��ع ج��ل��و���ص اأكرث 
راحة للمراأة احلامل لتخفيف اآالم الظهر الناجمة عن 
و�سعيات اجللو�ص اخلاطئة التي قد ت�سكل خطراً على 

الن�ساء على املدى البعيد.
لتطبيق  فكرة  االإعدادية  املرحلة  طلبة  ا�ستعر�ص  كما 
ه��ات��ف ذك���ي ي��خ��دم ق��ط��اع ال��ط��رق امل��و���س��لت بتنبيه 
ال�سائق عرب الهاتف الذكي اإىل املواقف املتاحة واأماكن 

تواجدها عرب ال�سا�سة وتوجيه امل�ستخدم لها.
اأف��ك��اراً ومقرتحات خلدمة  الطلبة  م��ن  ع��دد  وع��ر���ص 
اأهمية  اإىل  منوهني  ب��ال��دول��ة،  وال��ع��م��ال  العمل  قطاع 
اللغات  من  بعدد  ومعدة  بعناية  م�سممة  الفتات  ن�سر 
ن�سو�ساً حول حقوقهم  تت�سمن  العمال  يفهمها  التي 

وواجباتهم جتاه اأ�سحاب العمل.

•• اأبوظبي - الفجر

 اف��ت��ت��ح��ت دائ�����رة ال��ث��ق��اف��ة وال�����س��ي��اح��ة – 
اأبوظبي معر�ص "جنون الكرتون" يف منارة 
ال�سعديات بجزيرة ال�سعديات، والذي يقدم 
القادم،  دي�سمرب   23 ي��وم  حتى  للجمهور 
الر�سوم  اأع���م���ال  م���ن  م��ت��ن��وع��ة  جم��م��وع��ة 
الهزلية التي اأبدعها 33 فناناً من جن�سيات 
الكرتون"  "جنون  معر�ص  وك��ان  خمتلفة. 

قد اأقيم يف مركز القطارة للفنون يف مدنية 
اإىل  14 �سبتمرب  العني خلل الفرتة من 
19 اكتوبر املا�سيني، حيث �سجل ح�سوراً 
�سبعة  م��دار  م��ن قبل اجلمهور على  الف��ت��اً 
اأ���س��اب��ي��ع. وي�����س��ل��ط امل��ع��ر���ص ال�����س��وء على 
واالأ�ساليب  التقنيات  خمتلف  ع��ن  من���اذج 
وامل��ن��ف��ذة مبواد  الهزلية  ال��ر���س��وم  ع��امل  يف 
خمتلفة �سواء يف الق�س�ص امل�سورة ور�سوم 
املعر�ص  وي�����س��ل��ط  وامل��ل�����س��ق��ات.  ال��ت��ح��ري��ك 

الر�سوم  ف���ن���اين  جم��ت��م��ع  ع���ل���ى  ال�������س���وء 
لنخبة  الفنية  التعابري  ي��ربز  و  املتحركة، 
الدولة،  يف  امل��وه��وب��ون  الر�سوم  فناين  م��ن 
التقاط م�ساهد ناقدة  والذين يربعون يف 

للظواهر االجتماعية املختلفة.
وي�ستقبل املعر�ص زواره يف منارة ال�سعديات 
خلل  م�ساًء   8 اإىل  �سباحاً   8 م��ن  يومياً 
الفرتة من 23 نوفمرب احلايل وحتى 23 

دي�سمرب املقبل.

عرو�ص �سعبية وا�ستعرا�سات جوية واألعاب نارية 
دائرة الثقافة وال�صياحة باأبوظبي ت�صارك 
الوطن احتفاالته باليوم الوطني الـ 46 
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يف ظل اال�ستعدادت املمهدة الحتفاالت الذكرى ال�سنوية الحتاد الدولة حتت 
راية واحدة، اأعلنت دائرة الثقافة وال�سياحة – اأبوظبي ، تفا�سيل م�ساركتها 
يف احتفاالت اليوم الوطني ال� 46 لدولة االإمارات العربية املتحدة، حيث 
الفعاليات  قائمة  على  االأب���رز  الوطنية  املنا�سبة  ه��ذه  يف  ال��دائ��رة  ت�سارك 
"روح  �سعار  حتت  واالأن�سطة  الفعاليات  من  جمموعة  بتنظيم  ال�سنوية، 
االإماراتية  للعا�سمة  واملزدهرة  املتقدمة  املكانة  46" والتي تربز  االحت��اد 
والدولة بوجه عام، وتاأكيداً على ال�سعور بالفخر الوطني، والوالء للقيادة 
م��ن مهمة  ان��ط��لق��اً  وذل���ك  املوؤ�س�سني،  االآب���اء  لتاريخ  وال��وف��اء  ال��ر���س��ي��دة، 
تقدم  رائدة  االإم��ارة كوجهة  تر�سيخ مكانة  اإىل  الرامية  االأ�سا�سية  الدائرة 

جتارب ثقافية و�سياحية اأ�سيلة من وحي غناها الرتاثي والتاريخي.
الثقافة  دائ��رة  عام  مدير  غبا�ص،  �سعيد  �سيف  �سعادة  قال  املنا�سبة،  وبهذه 
لليوم   46 ال���  ال��ذك��رى  احياء  من  نقرتب  "بينما  – اأبوظبي:  وال�سياحة 
الوالء واالعتزاز  املتحدة، نتوجه بتحية  العربية  االإم��ارات  الوطني لدولة 
اإىل قيادتنا الر�سيدة، اإىل �ساحب ال�سمو ال�سيخ خليفة بن زايد اآل نهيان 
املجل�ص  اأع�ساء  ال�سمو  اأ�سحاب  اخوانه  اهلل" واإىل  "حفظه  الدولة  رئي�ص 

االأعلى للحتاد حكام االإمارات، واأولياء العهود."
بهذه  احتفاالته  م�ساركة جمتمعنا  اإىل  الدائرة  ن�سعى يف  واأ�ساف غبا�ص: 
وانتمائنا  واعتزازنا  فخرنا  م�ساعر  جت�سد  التي  االأب��رز،  الوطنية  املنا�سبة 
وامتناناً  وعرفاناً  املوؤ�س�سني  االأب���اء  ملنجزات  ووف���اًء  العزيز،  الوطن  لهذا 
لقيادتنا الر�سيدة، التي و�سلت ب�سفينة الوطن اإىل �سواطئ املجد واالإزدهار 
وامل�ستحقة  املرموقة  مكانته  ليتبواأ  عالياً  الوطن  هامة  ورفعت  والتقدم، 
بني االأمم. وبهذه املنا�سبة، ي�سعدنا توجيه الدعوة لكل اأفراد املجتمع من 
مواطنني ومقيمني للتفاعل مع ما �ستقدمه الدائرة والعديد من ال�سركاء 
واأن�سطة  فعاليات  م��ن  واخل��ا���ص،  احلكومي  القطاع  يف  االإ�سرتاتيجنني 
واالإح��ت��ف��اء برتاثنا  وال��وط��ن��ي��ة،  واالإن��ت��م��اء  ال��وف��اء  م�ساعر  م��ن  م�ستوحاة 

العريق، وبتنوعنا الثقايف املعا�سر.
ال�سياحة  لقطاع  التنفيذي  امل��دي��ر  ال��ظ��اه��ري،  �سلطان  ق��ال  جهته  وم��ن 
جميع  دع���وة  ي�سرفنا  – اأب��وظ��ب��ي:  وال�سياحة  الثقافة  دائ���رة  يف  ب��االإن��اب��ة 
ال�  املواطنني واملقيمني وال��زوار للن�سمام لنا يف احتفاالت اليوم الوطني 
كوجهة  االإمارة  مكانة  تر�سيخ  اإىل  الرامية  مهمتنا  ف�سمن  للدولة.   46
عاملية رائدة، تقدم جتارب ثقافية و�سياحية اأ�سيلة، �ستحتفي اأبوظبي مع 
تن�سى،  لن  التي  التجارب  من  مبجموعة  الوطنية  املنا�سبة  بهذه  اجلميع 
تت�سمن ا�ستعرا�سات فنية حملية وعاملية وعرو�ص مبهرة للألعاب النارية 

وغريها من العرو�ص التي �ستقام يف اأنحاء االإمارة للجميع.
وتت�سمن قائمة الفعاليات التي �ستنظمها الدائرة، عرو�ساً مبهرة للألعاب 
دي�سبمر على   2 1و  اأبوظبي يف يومي  اأفق  �ست�سيء  املو�سيقى  النارية مع 
تقام  واأن�سطة  اإىل فعاليات  باالإ�سافة  التا�سعة م�ساء،  اأبوظبي يف  كورني�ص 
دي�سمرب،   5 ال�سبت  وح��ت��ى  نوفمرب   25 ال�سبت  ي��وم  م��ن  ال��ف��رتة  خ��لل 
من  متفرقة  اأنحاء  يف  �سعبية  وا�ستعرا�سات  مو�سيقية  عرو�ص  بينها  من 
اليوم  ا�ستثنائية، ت�ستعيد ذكريات وتاريخ  اأبوظبي، تقدم جتربة احتفالية 
الوطني. وتقام عرو�ص االألعاب النارية على طول كورني�ص اأبوظبي مل�سافة 
1،5 كلم، باالإ�سافة اإىل مهرجان زايد الرتاثي يف الوثبة، ومدينة األعاب 

الهيلي وا�ستاد هزاع بن زايد يف العني، واملركز الثقايف بالظفرة.
وتتوىل الدائرة عملية التن�سيق بني خمتلف اجلهات امل�ساركة يف احتفاالت 
الهيئات  بني  للحتفاالت  التمهيدية  االجتماعات  وعقد  الوطني،  اليوم 
اأبوظبي  اإم����ارة  ف��ع��ال��ي��ات  وال��ق��ط��اع اخل��ا���ص، وتنظيم ج���دول  احل��ك��وم��ي��ة 
النارية  االأل��ع��اب  فعاليات  وتبداأ  الرئي�سية.  الفعاليات  الأجندة  وال��رتوي��ج 
بعزف  االأوىل،  للمرة  يحدث  عر�ص  يف  يومني،  م��دار  على  �ستكون  والتي 
للن�سيد الوطني على م�سامع اجلمهور يف الكورني�ص وكذلك كلمة ماأثورة 
نهيان  اآل  �سلطان  ب��ن  زاي��د  ال�سيخ  املوؤ�س�ص  ال��وال��د  اهلل  ب���اإذن  ل��ه  للمغفور 

ثراه". اهلل  "طيب 
ويف هذا ال�سياق تنظم �سركة "مبادلة" عدداً من اال�ستعرا�سات التي تربز 
الرتاث االإماراتي العريق برثائه الثقايف، من خلل جمموعة متنوعة من 
البحرية  الواجهة  �ستقام يف مم�سى  التي  الرتفيهية  واالأن�سطة  الفعاليات 
الرتاثي  ال��ط��اب��ع  تعك�ص  احتفالية مم��ي��زة  اأج����واء  و���س��ط  امل��اري��ه  جل��زي��رة 
القرن  م��ن  والثمانينات  ال�سبعينات  ع��ق��دي  خ��لل  االإم���ارات���ي  للمجتمع 
�ستزّين  التي  االإم��ارات  اأع��لم دولة  املا�سي. وتت�سمن مظاهر االحتفاالت 
املم�سى وعرو�ص االألعاب النارية التي �ست�سيئ اأُُفق "املارية" باألوان العلم 
االإماراتي، ف�سًل عن تقدمي اأطباق باملذاقات االإماراتية االأ�سيلة الطازجة، 
والعرو�ص الفنية املبا�سرة واالألعاب امل�ستوحاة من البيئة االإماراتية، وذلك 

عند ال�ساعة التا�سعة من م�ساء يوم 1و 2 دي�سمرب
اإدارتها �سركة مريال، فت�ست�سيف جمموعة  التي تتوىل  يا�ص  اأما جزيرة   
مميز  عر�ص  �سيتوجها  والتي  العائلية،  الرتفيهية  االأن�سطة  من  متميزة 
للألعاب النارية، ويقدم كل من يا�ص مول وعامل فرياري ويا�ص وتر ورد 
ويا�ص لنك�ص ويا�ص مارينا برامج وفعاليات متنوعة للزوار كعر�ص ال�سنافر 
والذي �سيكون يف قاعة دو، وعرو�ص وفعاليات تراثية وثقافية يف الواحة 

ال�سمالية يف حلبة مر�سى يا�ص 
ال�سماء،  يف  مده�ص  عر�ص  مع  موعد  على  اأبوظبي  يف  اجلمهور  و�سيكون 
والذين  اجل���وي���ة،  االإمارات" لل�ستعرا�سات  "فر�سان  ف��ري��ق  ي��ق��دم��ه 
�سيقدمون عر�ساً جوياً يومي 1 و2 دي�سمرب يف الرابعة والن�سف ع�سراً، 
املرياج  العام مقاتلت  هذا  مرة  الأول  فيه  ت�سارك  اأبوظبي،  كورني�ص  على 

 .16 واأف   2000
من  الهيلي،  األعاب  مدينة  يف  الفعاليات  من  العديد  العني  بلدية  وتنظم 
اأ�سواء  وع��رو���ص  وفنية،  �سعبية  وا�ستعرا�سات  م�سرحية،  ع��رو���ص  بينها 

الليزر، و�ساحنات االأطعمة، واأن�سطة ترفيهية واألعاب مائية للأطفال. 
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اإن كنت تخطيت ال� 40 من عمرك فال تبالغ يف خماوفك، فرغم 
اأّنك �ست�سبح عر�سة لكل اأنواع التغيريات التي غالًبا ما �ستوؤثر 
مل  باأمرا�ص  الإ�سابة  خماطر  من  وتزيد  �سحتك،  على  �سلًبا 
تعهدها من قبل، اإل اأّن هناك- ورغم كل هذا- جانًبا م�سرًقا.

ن�سيحة   15 ال�سحة،  يف  "Care2" املتخ�س�ص  موقع  يعر�ص 
اإذا ما اتبعها من جتاوز الأربعني فيمكنه تاليف الآثار ال�سلبية 
ب�سحة  للبقاء  ثمينة  ن�سائح  اإذن  هي  التغريات،  هذه  ملعظم 

جيدة.

الكالي�سيوم  1-
نظًرا الأّن كثافة العظام تتناق�ص مع تقدمنا يف ال�سن، 
فاإّن التزود ب� 1000 - 1200 ملجم من الكال�سيوم 

يومًيا ي�ساعد على احلفاظ على عظام قوية.

الع�سالت كتلة   2-
التطرق  دون  العظام  تقوية  ع��ن  احل��دي��ث  ميكن  وال 
فاإّنك  ال�40،  ���س��ن  ب��ل��وغ  وع��ن��د  خ��ا���س��ة  ل��ل��ع�����س��لت، 
ب��ال��ف��ع��ل ت��ف��ق��د ك��ت��ل��ة ال��ع�����س��لت اخل��ا���س��ة ب���ك، ولكن 
القيام بتدريبات القوة با�ستمرار ي�ساعد يف منع فقدان 

الع�سلت، وحتى زيادة كتلتها.

الغذائية املكمالت   3-
ب��ع�����ص امل��ك��م��لت ال��غ��ذائ��ي��ة م��ف��ي��دة، ل��ك��ن ال ميكنها 
اأال  ف��اإّن عليك  ول��ذا  ال�سحية.  االأم���ور  اإ���س��لح جميع 
املكملت  با�ستخدام  �سحية  م�سكلة  كل  ع��لج  حت��اول 
الغذائية. وعليك احل�سول على حتليل للدم واالبتعاد 
عن التخمني، ملعرفة املكملت التي يحتاجها ج�سمك.

ال�سكر م�ستوى   3-
ارتفاع اأو انخفا�ص م�ستويات ال�سكر يف الدم ميكن اأن 
ت�سبب مقاومة االأن�سولني والتعب وال�سداع، لذا فمن 

املهم اإبقاء م�ستويات ال�سكر يف م�ستوى معتدل.

الأك�سدة م�سادات   5-
االأك�سدة  م�������س���ادات  اأّن  ب��ال��ف��ع��ل  ت����درك  واأن�����ك  الب����ّد 
ال�سيخوخة  ح���دوث  ت��اأخ��ري  يف  ت�ساعد  ح��ي��ث  م��ه��م��ة، 
مب�سادات  الغنية  االأطعمة  ت��وؤّدي  كما  اخلليا.  وتلف 
اإىل مكافحة  وال��ف��واك��ه،  االأك�����س��دة، مثل اخل�����س��راوات 

االلتهابات.

الألياف  6-
ن  ي�����س��ه��م ت���ن���اول ك��م��ي��ة ك��اف��ي��ة م���ن االأل���ي���اف يف حت�سُّ
الكولي�سرتول  م�ستويات  وتخفي�ص  االأم��ع��اء،  حركة 
ال��دم. ويجب على  ت��وازن مل�ستويات ال�سكر يف  وحتقيق 
الن�ساء اأكرب من �سن ال�40 ا�ستهلك 25 جراًما من 
االألياف يومًيا، بينما يجب على الرجال الذين ترتاوح 

38 جراًما من  اأن ي�ستهلكوا  40 و50  اأعمارهم بني 
االألياف يومًيا.

التدخني  7-
ي��دم��ر ال��ت��دخ��ني ال�����س��ح��ة يف ج��م��ي��ع االأع����م����ار؛ الأنه 
وال�سرطان  القلب  باأمرا�ص  االإ�سابة  خطر  من  يزيد 
واخلرف وغريها من االأمرا�ص، لذلك يف�سل اأن تبداأ 

يف االإقلع عنه حااًل، ودون تاأخري.

الدرقية الغدة  م�ساكل   8-
الغدة  مل�����س��اك��ل  ع��ر���س��ة  اأك����رث  ت��ك��ون  ال�40  ���س��ن  ب��ع��د 
الدرقية، فل تتجاهل االأعرا�ص ال�سائعة من ا�سطراب 
ال��غ��دة ال��درق��ي��ة مثل ال��ت��ع��ب، وزي����ادة ال���وزن املفاجئ، 

وجفاف اجللد... الخ.

-9مترينات الليونة بانتظام
ي�ساب معظم من تخطوا �سن ال�40 بتيب�ص الع�سلت 
على  الليونة  مترينات  ت�ساعد  اأن  وميكن  واملفا�سل، 
تخفيف ال�سغوط على الع�سلت والق�ساء على االأمل. 
الليونة يف فرتات  اأن مت��ري��ن��ات  ن��ذّك��ر  اأن  امل��ه��م  وم��ن 
باحليوية  االحتفاظ  على  ت�ساعدك  اأن  ميكن  ال�سباح 

طوال اليوم.

الطبي الفح�ص   10-
ال�سن،  يف  تقدمك  م��ع  الطبيب  تتجاهل  ال  اأن  يجب 
من  الوقاية  على  �ست�ساعد  �سنوًيا  الطبيب  روؤي���ة  اإن 
ا عدم جتاهل اأي  االأمرا�ص. و�سيكون من احلكمة اأي�سً

م�سكلة �سحية قد تطراأ عليك.

البوتا�سيوم  11-
اأن ي�ساعد على تقليل  املوز ميكن  املزيد من  اإّن تناول 
الغنية  االأط��ع��م��ة  وت�سمل  ال���دم.  �سغط  ارت��ف��اع  خطر 
)بالق�سرة(  والبطاط�ص  ال�سبانخ  ا  اأي�سً بالبوتا�سيوم 

واالأفوكادو.

الريا�سية  التمرينات   12-
�سحة  باعتدال  الريا�سية  التمرينات  ممار�سة  حت�سن 
القلب واالأوعية الدموية، ولكن حتميل القلب مزيًدا 

من اجلهد ميكن اأن ي�سبب اإ�سابات.

B12 فيتامني   13-
اإذ   .B12 فيتامني  م��ك��م��لت  ت��ن��اول  اإىل  حت��ت��اج  ق��د 
ت�����س��اع��د ه���ذه امل��غ��ذي��ات ع��ل��ى احل���ف���اظ ع��ل��ى ب�سرتك 

و�سعرك و�سحة الدم.
وال����دواج����ن،  ال���ل���ح���وم،  B12 يف  ف��ي��ت��ام��ني  وي���وج���د 

والبي�ص، 
واالأ�سماك، ومنتجات االألبان، ولذا فنحن عادة نعتقد 
اأن نق�ص B12 ي�سيب فقط النباتيني، لكن البد من 
مع  امت�سا�سه  يتناق�ص   B12 فيتامني  اأن  معرفة 
طبيبك  من  اال�ستف�سار  ميكنك  لذا  ال�سن.  يف  التقدم 
 B12 حول ما اإذا كان يجب عليك تناول مكمل غذائي

حتى لو مل تكن نباتًيا.

امل�سي  14-
امل�سي و�سيلة رائعة لتح�سني �سحة القلب وحرق املزيد 
من ال�سعرات احلرارية. وعليك اختيار امل�سي بداًل من 
ركوب ال�سيارة، عند الذهاب اإىل ال�سوبر ماركت اأو اأي 
اأّن امل�سي ملدة  اإذ تظهر االأبحاث العلمية  حمل قريب؛ 
تقلل من خطر ه�سا�سة  اأن  15 دقيقة كل يوم ميكن 

العظام.

الطعام كمية   15-
حاول تقليل كمية االأطعمة التي تتناولها؛ فقد اأثبتت 
منا�سب  ب�سكل  احلرارية  ال�سعرات  تقييد  اأن  البحوث 
اأن يخف�ص خطر االإ�سابة باالأمرا�ص املرتبطة  ميكن 

بالتقدم يف العمر.

العالج املناعي.. اأ�صلوب واعد يف 
حرب االأطباء �صد ال�صرطان؟

ب�ساأن  حتفظهم  االأط��ب��اء  م��ن  العديد  يبدي  فيما   
تو�سل العلماء لطرق علجية فعالة �سد ال�سرطان، 
يتوقع اآخرون اأن ي�سكل العلج املناعي نقطة حتول 
علج  الإي��ج��اد  والباحثني  االأط��ب��اء  جهود  يف  مهمة 

الأحد اأ�سد االأمرا�ص فتكا بتاريخ الب�سرية.
من  اأن��واع��ه  بجميع  ال�سرطان  مر�ص  على  لق�ساء 
واملهتمون  اخل���رباء  يرفعها  التي  التحديات،  اأب���رز 
ب��ال�����س��اأن ال��ط��ب��ي. ف��ع��ل��ى م���دى ع��ق��ود م��ن الزمن، 
ا���س��ت��ث��م��رت ال��ع��دي��د م��ن ال����دول م��ي��زان��ي��ات �سخمة 
املليني يف  ال��ذي يفتك بحياة  املر�ص  ملواجهة هذا 
كل اأنحاء العامل ح�سب اإح�سائيات منظمة ال�سحة 
ال��ع��امل��ي��ة. ورغ���م اجل��ه��ود امل��ب��ذل��ول��ة خ���لل العقود 

املا�سية لتطوير علج فعال يهزم هذا املر�ص املزمن 
دائما  بقيت  نتائجها  اأن  اإال  املر�سى،  حياة  ويطيل 
جديدة  جتربية  اخ��ت��ب��ارات  نتائج  اأن  بيد  ن�سيبة. 
بربلني  "�ساريته"  اجلامعي  امل�ست�سفى  عنها  اأعلن 
ق��د مت��ه��د ل��ط��رق ع��لج��ي��ة ج��دي��دة حت�سم معركة 
االإن�سان �سد املر�ص الفتاك.  ويف هذا ال�سدد، اأكدت، 
اأمرا�ص الدم  ديانا لوفترن، كبرية االأطباء يف ق�سم 
بامل�ست�سفى اجلامعي بربلني  املناعة  وعلم  واالأورام 
اأن ال��ع��لج امل��ن��اع��ي ���س��د م��ر���ص ال�����س��رط��ان تذيب 

االأورام والنقائل اخلبيثة يف غ�سون اأ�سهر.
ل��ه��ا مع  االأمل��ان��ي��ة يف مقابلة  ال��دك��ت��ورة  واأو���س��ح��ت 
جملة "فوك�ص" االأملانية اأم�ص االثنني )30 ت�سرين 

بع�سر  رمب��ا  يتعلق  االآن  االأم���ر  اأن  االأول/اأك��ت��وب��ر( 
ج��دي��د يف م��واج��ه��ة ه���ذا امل��ر���ص، ال���ذي يت�سبب يف 
اأن  ديانا  واأف���ادت  �سنة.  اأمل��اين كل  رب��ع مليون  مقتل 
طرق العلج التي تقدم للمر�سى تطورت كثريا يف 
االآون��ة االأخ��رية. ففي كل مرة يكون العامل �ساهدا 
على اكت�ساف علج �سد نوع من اأمرا�ص ال�سرطان، 
اأن  اأو �سغريا ميكن  "اخرتاقا" كبريا  ُيعد  ما  وهو 

يطيل حياة املر�سى. 
نف�ص  واأ�����س����ارت  االورام  ل��ت��ذوي��ب  امل��ن��اع��ي  ال���ع���لج 
مر�ص  ���س��د  امل��ن��اع��ي��ة  امل��ع��اجل��ة  اأن  اإىل  امل��ت��ح��دث��ة 
والنقائل  االأورام  ت��ذي��ب  اأن  ا�ستطاعت  ال�����س��رط��ان 
اخلبيثة يف غ�سون اأ�سهر من العلج، وذلك بف�سل 
م�ساد  ج�سم  وه���ي  "اإيبليموماب"  ال��ف��ع��ال��ة  امل����ادة 
�سلة،  ذي  ���س��ي��اق  ويف  ال�����س��رط��ان.  ل��ع��لج  ي�ستخدم 
العلج  ه��ذا  كيفية عمل  االأمل��ان��ي��ة  ال��دك��ت��ورة  ت�سرح 
التي  "االأدوية  امل�سدر:  لنف�ص  وتقول  "الثوري" 
توؤثر  املناعي ال  ت�ستعمل كم�سخة لتن�سيط اجلهاز 
اإيقافه عرب  تعمل على  واإمن��ا  املر�ص،  مبا�سرة �سد 
ح�����س��ار ينجح يف ال��دف��اع ع��ن اجل��ه��از امل��ن��اع��ي �سد 
املحتالة" و يف معر�ص حديثها  ال�سرطانية  االأورام 
اجل�سم  اأن  الطبيبة  تو�سح  االأملانية  ال�سحيفة  مع 
 PD-1 امل�ساد يعترب ك� " نقطة تفتي�ص-مانع" اأو
مثبط  فيما ي�سميه خرباء ال�سحة ب� "موت اخللية 
التعرف  على  اجل�سم  بالتايل  ي�ساعد  فهم  املربمج 
والق�ساء على ال�سرطان ما يعد "ثورة حقيقية" يف 
جمال الطب واإن كان فقط عدد حمدود من املر�سى 

ي�ستجيب لهذا العلج. 

الكبد  تنظيف  ال�سروري  من  ال�سيني،  الطب  وفق 
املجال،  ه���ذا  يف  ب�سهولة.  اجل�����س��م  ن�����س��اط  وجت��دي��د 
الكبد،  على  اإي��ج��اب��اً  تنعك�ص  ال��ت��ي  ال��ن��ب��ات��ات  تتعدد 
اأبرزها ع�سبة بقلة امللك واإكليل اجلبل ونبات البتوال 

والزيزفون والهندباء.
امل����رارة، ما  ع�����س��ارة  تفريغ  ال��ن��ب��ات��ات عملية  ُت�����س��ّرع 
ي�سمح بت�سهيل اله�سم وتنظيف الكبد. مثًل، ت�ساهم 

ع�سبة بقلة امللك يف زيادة اإفراز 
ع�����س��ارة امل�����رارة م��ن جانب 

تلك  ُتخّزن  الكبد.  خليا 
امل�������رارة ثم  ال���ع�������س���ارة يف 
غ يف االأم����ع����اء حتت  ُت����ف����رَّ
تاأثري اإكليل اجلبل ونبات 
اأما  وال��زي��زف��ون.  البتوال 
ال���ه���ن���دب���اء، ف��ت��ج��م��ع بني 
امل��ي��زَت��ني م��ع��اً وه��ي غنية 
البول  وتدّر  بالبوتا�سيوم 

وحت�ّسن النظر.
الزيزفون بدوره فاعل 

ح�سى  مل����ك����اف����ح����ة 
ال���ك���ل���ى 

وامل������رارة، ف��ي��م��ا ي��ج��دد اإك��ل��ي��ل اجل��ب��ل خ��لي��ا الكبد 
ما  ال��دم،  �سكر  وموؤ�سر  الكول�سرتول  على  وينعك�ص 

نبات  وُيطّهر  ال�سكري.  مر�سى  يفيد  اأن��ه  يعني 
معادن  وي��ج��دد  الكبد  جهته  م��ن  ال��ب��ت��وال 

املناعة  على  اإيجاباً  وينعك�ص  اجل�سم 
ويخفف التعب.

النباتات  ه���ذه  اأخ����ذ  مي��ك��ن 

كلها يف الوقت نف�سه على �سكل علج لتنظيف اجل�سم 
اأخذ  نوقف  اأن  نف�سها: يجب  امل��دة  لي�ص خلل  لكن 
والزيزفون  الثامن  اليوم  يف  امللك  بقلة  ع�سبة 
ال��ع��ا���س��ر م��ن��ع��اً الإره�����اق اجل�سم.  ال��ي��وم  يف 
واإكليل  والبتوال  الهندباء  نباتات  اأم��ا 

اجلبل، فُتوؤخذ طوال 21 يوماً.

الفئات امل�ستهدفة
تقريباً  النا�ص  ياأخذ جميع  اأن  ميكن 
ه�����ذا ال����ع����لج ال���ن���ب���ات���ي وت�������رتاوح 
الفرتة املثالية بني �سهَري فرباير 
وم���ار����ص. ل��ك��ن م��ن االأف�����س��ل اأن 
ب�سرب  امل������راأة احل���ام���ل  ت��ك��ت��ف��ي 
وتناول  اجل��ب��ل  ب��اإك��ل��ي��ل  نقيع 
�سلطة بالهندباء. وال داعي 
لياأخذ االأوالد اأي علج 
لتنظيف اأج�سامهم.

ع�سبة  اأخ���ذ  ميكن 
على  امل��ل��ك  بقلة 
كب�سوالت  �سكل 
لكن  ن���ق���ي���ع  اأو 
مذاقه  ���س��ي��ك��ون 
وُت�ستهلك  م��ّراً. 
من  ال���ه���ن���دب���اء 
على  ج����ه����ت����ه����ا 
اأو  ���س��ك��ل ���س��ل��ط��ة 
كذلك  ك��ب�����س��والت، 
اإك��ل��ي��ل اجلبل  ُي���وؤخ���ذ 
�سكل  ع��ل��ى  وال���زي���زف���ون 
كب�سوالت، بينما يتخذ نبات 

البتوال �سكل ع�سري ع�سوي.

نّظف ج�صمك باالأع�صاب

االأربعني �صن  تخّطى  ملن  ذهبية  ن�صيحة    15

حقن ال�صتريويد... ال فوائد 
طويلة االأمد ملن يعانون اأمل الركبة

   
ُت�ستخدم حقن ال�ستريويد للتخفيف من اأمل الف�سال العظمي الق�سري االأمد، 
اأن  اإىل  ُن�سرت يف جملة جمعية الطب االأمريكية ت�سري  اأن درا�سة جديدة  اإال 

هذا العلج ال طائل فيه على االأمد الطويل.
عمرهم  متو�سط  يبلغ  �سخ�ساً   70 �سمتا  جمموعَتني  اإىل  الباحثون  جل��اأ 
58 �سنة وُيعانون الف�سال العظمي يف الركبة. نالت اإحدى املجموعتني 40 

،Kenacort، Kenalog( مليغراماً من ال�ستريويد تريام�سينولون
وArtistocort( كل ثلثة اأ�سهر طوال �سنتني، يف حني ح�سلت املجموعة 
الثانية على حقن وهمية. ويف نهاية الدرا�سة، مل تنخف�ص درجات االأمل )التي 
قي�ست على معيار من �سفر، اأي ال اأمل، اإىل ع�سرين، اأي اأمل حاد( �سوى 1.2 
التي  املجموعة  يف  تراجعت  حني  يف  ال�ستريويد،  حقن  جمموعة  بني  نقطة 
ُيعترب  الرتاجع يف احلالتني ال  ب��اأن  علماً  نقطة،   1.9 الوهمي  العلج  تلقت 

مهماً �سريرياً.
اأفاد الباحثون اأي�ساً اأن درجات االأمل قي�ست خلل فرتة تلقي احلقن، ال بعد 
اأ�سابيع املعتادة عقب احلقن حني تكون الفوائد  اإىل االأربعة  مدة االأ�سبوعني 
بلغت ح��ده��ا االأق�����س��ى. ك��ذل��ك، ي��ت��وّق��ع االأط���ب���اء ع����ادًة خ�����س��ارة يف غ�سروف 
اأن خ�سارة  مبرور الوقت مع الف�سال العظمي يف الركبة. واكت�سف الباحثون 
الغ�سروف بلغت يف جمموعة ال�ستريويد ال�سعف، مقارنة مبجموعة العلج 

الوهمي. ولكن �سعب حتديد اأهمية ذلك ال�سريرية، وفق الباحثني.
املري�ص  على  بالفائدة  تعود  املتقطعة  احلقن  اأن  اإىل  االكت�سافات  هذه  ت�سري 

على االأمد الق�سري، اإال اأن فوائدها على االأمد الطويل حمدودة.
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»املناطق احلرة« بدبي ينظم
 ور�صة حول »القيمة امل�صافة«

•• دبي-وام:

االحتادية  الهيئة  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون   - دب���ي  يف  احل���رة  امل��ن��اط��ق  جمل�ص  ن��ظ��م 
لل�سرائب - ور�سة العمل التعريفية الثانية لتعزيز الوعي حول االإجراءات 
اخلا�سة ب�سريبة القيمة امل�سافة .. وذلك ا�ستعدادا لتطبيقها مطلع العام 

املقبل.
ح�سر الور�سة .. ممثلون عن اأكرث من األف �سركة عاملة يف املناطق احلرة 
احلكومة  اأطلقتها  التي  ال�سريبية  القوانني  على  كثب  عن  اطلعوا  بدبي 
 2017 م��ار���ص  يف  لل�سرائب  االحت��ادي��ة  والهيئة  امل��ال��ي��ة  ب����وزارة  متمثلة 

وتعرفوا على اإجراءات تطبيقها واالمتثال لها.
املتعلقة  التفا�سيل  كافة  مناق�سة  للم�ساركني  التعريفية  الور�سة  واأتاحت 
حت�سيلها  وكيفية  ون�سبتها  تطبيقها  وم��وع��د  امل�سافة  القيمة  ب�سريبة 
واملنتجات واخلدمات التي ت�سملها وكذلك القطاعات التي �سيتم اإعفاوؤها.

م�سك  مقدمتها  يف  امل��وا���س��ي��ع  م��ن  جملة  تو�سيح  ال��ور���س��ة  خ��لل  مت  كما 
ذات  ال��ت��ج��اري��ة  وال��دف��ات��ر  امل��ال��ي��ة  ال��ف��وات��ري  واإع����داد  املحا�سبية  ال�سجلت 
العلقة بالغايات ال�سريبية وحتديد الفرتة اللزمة حلفظها واآليته وفقا 

للآلية التي يحددها القانون ال�سريبي.
املناطق احلرة بدبي  العام ملجل�ص  االأمني  الزرعوين  الدكتور حممد  ونوه 
املناطق  العاملة يف  ال�سركات  لتعريف  لل�سرائب  االحتادية  الهيئة  بجهود 
احلرة باملتطلبات التي متكنها من االلتزام بنظام �سريبة القيمة امل�سافة 
التغيريات اللزمة على �سعيد عملياتها  ب�سكل كامل واال�ستعداد الإجراء 
االأ�سا�سية واإدارتها املالية وكذلك الو�سائل التقنية التي ت�ستخدمها.. اإ�سافة 
اإىل التغيريات على �سعيد مواردها الب�سرية مثل املحا�سبني وامل�ست�سارين 

املتخ�س�سني بال�سرائب.
واأ�ساف اأن جمل�ص املناطق احلرة ال يدخر جهدا لتوفري الدعم للمناطق 
احلرة يف اإمارة دبي وم�ساعدتها على اإبراز دورها الهام يف جذب اال�ستثمارات 

وم�ساهمتها يف دعم االقت�ساد الوطني.

»وزارة التغري املناخي« حت�صل على االعتماد 
البالتيني من موؤ�ص�صة » اأفكار اململكة املتحدة«

•• دبي-وام:

التناف�سي  وموقعها  احلافل  �سجلها  والبيئة  املناخي  التغري  وزارة  ع��ززت 
العاملي يف جمال “اإدارة نظام االبتكار املوؤ�س�سي” بح�سولها على االعتماد 
هو اأعلى   -  Ideas UK- البلتيني من موؤ�س�سة “اأفكار اململكة املتحدة
االقرتاحات  اأنظمة  تقييم  يف  املتخ�س�سة  املنظمة  ه��ذه  متنحه  ت�سنيف 

املطبقة يف اجلهات احلكومية واخلا�سة حول العامل.
التغري  بوزارة  وامل�ستقبل  اال�سرتاتيجية  اإدارة  توكل مديرة  وقالت فاطمة 
املناخي والبيئة اأن االبتكار واالبداع ثقافة ت�سود يف جمتمعنا بكل موؤ�س�ساته 
و�سرائحه واأفراده وذلك بف�سل قيادتنا الر�سيدة واحلكيمة التي اأخذت على 
عاتقها الريادة يف كل �سيء تاأكيدا على االبتكار واعرتافا باأهمية االأفكار يف 

حت�سني وتطوير العمل واالرتقاء به من جوانب خمتلفة.
واأ�سادت بتجاوب وتفاعل موظفي ومتعاملي وزارة التغري املناخي والبيئة 
مع نظام االبتكار املوؤ�س�سي وحر�سهم على تقدمي االأفكار البناءة التي تعزز 
اإجن��ازا غري م�سبوق عامليا  ال��وزارة حتقق  ال��وزارة والتي جعلت  من �سمعة 
باعتبارها من اجلهات احلكومية االأوائل على امل�ستوى االحتادي للح�سول 
 Ideas  « املتحدة  اململكة  اأف��ك��ار  موؤ�س�سة  من  البلتيني  الت�سنيف  على 

تقديرا لكفاءة نظام اإدارة االبتكار املطبق يف الوزارة.  «  UK
وكانت الوزارة نظمت حفل لتكرمي 63 موظفا يف فئات االبتكار املوؤ�س�سي 

ومنهم اأ�سحاب االقرتاحات املطبقة بالوزارة.
من جانبها قالت املهند�سة عائ�سة العبدويل مديرة اإدارة التنمية اخل�سراء 
املناخي  التغري  وزارة  يف  للبتكار  التنفيذي  والرئي�ص  البيئية  وال�سوؤون 
مرحلة  اجتيازها  بعد  البلتيني  االعتماد  على  ح��ازت  ال��وزارة  اأن  والبيئة 
ال�سهر  املتحدة  اململكة  اأفكار  موؤ�س�سة  من  مدققون  اأج��راه  ال��ذي  التدقيق 
املا�سي لنظام اإدارة االبتكار املوؤ�س�سي الذي تطبقه الوزارة لتحفيز املوظفني 
على امل�ساركة باقرتاحاتهم واأفكارهم بهدف حت�سني اأداء واإنتاجية املوظفني 
وتطوير بيئة العمل وحت�سني ال�سحة وال�سلمة وتقلي�ص التكاليف وزيادة 

ن�سبة �سعادة املتعاملني.
واأ�سافت العبدويل اأن الوزارة ا�ستوفت �سروط احل�سول على درجة االعتماد 
البلتيني من موؤ�س�سة “اأفكار اململكة املتحدة” نظرا للأداء املتميز لنظام 
اإدارة االبتكار املوؤ�س�سي والتح�سني والتطوير الدائم على النظام حيث بلغت 
املعتمدة يف موؤ�س�سة  املعايري  %90 غطت  كفاءة نظام االقرتاحات  ن�سبة 
“اأفكار اململكة املتحدة” والتي ت�سمل اأكرث من 50 معيارا اإذ اأظهر التقييم 
كفاءة برنامج تعزيز ثقافة االبتكار واالإبداع بالوزارة واآلية تقييم االأفكار 
وا�ستخدام نظم املعلومات والتدريب والت�سجيع باالإ�سافة اإىل نظام املكافاآت 
والتوا�سل والت�سويق واملنهجية والقوانني واأخريا الهيكل التنظيمي ودعم 

القيادة.

رو�صيا وال�صودان يوقعان اتفاقية لبناء 
حمطة نووية لتوليد الطاقة الكهربائية

•• مو�سكو-وام:

الطاقة  لتوليد  نووية  حمطة  لبناء  تعاون  اتفاقية  وال�سودان  رو�سيا  وقعت 
ال�سوداين  الرئي�ص  التي قام بها  الزيارة  ال�سودان وذلك خلل  الكهربائية يف 
اأخ��ريا. وقال الب�سري يف مقابلة مع وكالة �سبوتنيك  اإىل رو�سيا  عمر الب�سري 
توقيع  انه مت   .. رو�سيا  املوقعة مع  االتفاقيات  �سوؤال حول  ردا على  الرو�سية 
اتفاقية لل�ستفادة من الطاقة النووية لتوليد الطاقة الكهربائية يف ال�سودان 
على  بورت�سودان  مدينة  اإىل  �ست�سل  ميغاواط   8 بقوة  حمطة  اأن  مو�سحا 
البحر االأحمر. واأ�ساف اأن املرحلة االأوىل من االتفاقية تق�سي باإن�ساء حمطة 
بناء حمطة  االأ�سلية فهي  االتفاقية  اأما   .. 8 ميغاواط  بقوة  �سغرية عائمة 
نوفمرب   22 قام يف  ال�سوداين  الرئي�ص  وكان  1200 ميغاواط.  بقوة  كبرية 
الرو�سي  بالرئي�ص  خللها  التقى  رو�سيا  اإىل  له  ر�سمية  زي��ارة  ب��اأول  اجل��اري 
امل�سوؤولني  ال��وزراء دمي��رتي ميدفيديف وع��دد من  فلدميري بوتني ورئي�ص 

الرو�ص ومت خللها توقيع عدد من االتفاقيات ويف املجاالت املختلفة.

ت�سارك يف »بيج 5« للمرة الثامنة 

»موا�صفات« ت�صت�صرف م�صتقبل الطباعة ثالثية االأبعاد واملعدات الذكية وتعزيز جودة املنتجات  

•• دبي-الفجر:

للموا�سفات  االإم���ارات  هيئة  ت�ستعر�ص 
خ���لل  “موا�سفات”،  وامل���ق���اي���ي�������ص 
الكبار،  اخلم�سة  معر�ص  يف  م�ساركتها 
الذي تنطلق فعالياته يف دبي، عدداً من 
املوا�سفات واالأنظمة االإماراتية واللوائح 
يف  وال�سلمة  االأم��ان  تعزز  التي  الفنية 
ما  اأحدث  وا�ست�سراف  االإن�ساءات،  قطاع 
واالبتكارات  التكنولوجيا  اإليه  تو�سلت 
يف ع��امل االإن�����س��اءات، على غ��رار تقنيات 
للمباين،  االأب����ع����اد  ث��لث��ي��ة  ال��ط��ب��اع��ة 
ومعداته  ال���ب���ن���اء  ق����ط����اع  وم�����س��ت��ق��ب��ل 

الذكية.
واأكد �سعادة عبد اهلل املعيني، مدير عام 
الفعالية  ه��ذه  يف  امل�����س��ارك��ة  اأن  الهيئة، 

احلكومية  للجهات  يتيح  دوري  ب�سكل 
اليومية  �سبه  ال��ت��ط��ورات  على  االط���لع 
و�سنت�سارك  امل��ت��ن��ام��ي،  ال��ق��ط��اع  ه���ذا  يف 
االأفكار مع املبتكرين يف ال�سرق والغرب 
التقنيات،  هذه  ي�ستعر�سون  الذين  من 
على  اإي��ج��اب��ي��ة  انعكا�سات  م��ن  ل��ذل��ك  مل��ا 
ين�سجم  ومب�����ا  ع������ام،  ب�����س��ك��ل  امل��ج��ت��م��ع 
اإىل  ال��ه��ادف��ة  الهيئة  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  م��ع 
امل��ت��داول��ة يف  املنتجات  ب��ج��ودة  االرت��ق��اء 

اأ�سواق الدولة.

احلديثة  التقنيات  اأن  �سعادته  واأ���س��اف 
اآف���اق  اإىل  االإن�������س���اءات  ب��ق��ط��اع  �ستنتقل 
مدن  طباعة  باإمكاننا  فاأ�سبح  اأرح����ب، 
ال��ت��ق��ن��ي��ات ثلثية  ب��وا���س��ط��ة  وم����ن����ازل 
االأب���ع���اد، وق���د ك��ان��ت اإم����ارة دب���ي �سّباقة 
اأول  ط��ب��اع��ة  امل��ج��ال، حينما مت  ه���ذا  يف 
تتوقف  ال  وال��ت��ي  التقنّية،  بهذه  مكتب 
فقط عند اإجناز مهمة طباعة مبنى، بل 
تعتمد اأي�ساَ اأنظمة عزل ت�سمح بتخفيف 
من  حماية  وت��وف��ري  الطاقة  ا�ستهلك 

وهي  ال�سم�ص،  الأ�سعة  املبا�سر  التعر�ص 
على  اجلميع  يعمل  م�ستقبلية  اأه���داف 

حتقيقها.
عي�سى  امل���ه���ن���د����ص  اأك��������د  ج���ه���ت���ه،  م�����ن 
الها�سمي، مدير اإدارة �سوؤون املطابقة يف 
على  حتر�ص  الهيئة  اأن  “موا�سفات”، 
امل�ساركة يف الفعاليات الكربى للتعريف 
قطاع  لتعزيز  نقدمها  التي  باخلدمات 
اإيجابية  ب�سورة  ينعك�ص  مب��ا  االأع��م��ال، 
على ن�سر الوعي باأهمية تبني املوؤ�س�سات 

بال�سحة  املتعلقة  للموا�سفات  واالأف��راد 
هذه  اأهمية  وكذلك  والبيئة،  وال�سلمة 
املوا�سفات القيا�سية يف تعزيز االقت�ساد 
اإقليمياً  تناف�سيته  وت��دع��ي��م  ال��وط��ن��ي 

وعاملياً.
واأ�سار اإىل ان املجتمع يف حاجة م�ستمرة 
التي  التوعوية  بالر�سائل  التذكري  اإىل 
والبيئة،  وال�����س��لم��ة  ب��ال�����س��ح��ة  ت��ت��ع��ل��ق 
ون���ح���ن ن�������س���ارك ل��ل��م��رة ال��ث��ام��ن��ة على 
اإمياناً  امل��ع��ر���ص،  ف��ع��ال��ي��ات  يف  ال���ت���وايل 
اإىل جنب  ت��واج��دن��ا جنبا  ب�����س��رورة  منا 
للأجهزة  وامل��وردي��ن  املنتجني  كبار  م��ع 
الذين �سن�ستعر�ص  واملعدات، واملهتمني، 
بال�سلمة  تتعلق  م��وا���س��ف��ات  اأم��ام��ه��م 
املواقع االإن�سائية والقطاعات  العامة يف 

االقت�سادية املختلفة.

اإجمايل  اأن  اإىل  االإن��رتن��ت  على  اأم��ري��ك��ي 
بلغ  ال�سوداء  االأول اجلمعة  ام�ص  مبيعات 
ما ال يقل عن 3.54 مليار دوالر بحلول 
ال�����س��اع��ة ال��ث��ام��ن��ة م�����س��اء ب��ت��وق��ي��ت �سرق 
امل��ت��ح��دة ام�����ص ال�����س��ب��ت بزيادة  ال���والي���ات 
املا�سي.  ب��ال��ع��ام  م��ق��ارن��ة  امل��ئ��ة  يف   15.6
املت�سوقون  اأن���ف���ق  ال�����س��ك��ر  ع��ي��د  ي����وم  ويف 
مليار   2.87 على  يربو  م��ا  االأمريكيون 

دوالر عرب االإنرتنت.
املبيعات  ت�������س���ل  اأن  اأدوب����������ي  وت����وق����ع����ت 
االإلكرتونية اإىل رقم قيا�سي يبلغ خم�سة 
توقعات  مع  الليل  بنهاية  دوالر  مليارات 
ب���اأن جت��ن��ي امل��ت��اج��ر ع��رب االإن���رتن���ت 6.6 
االثنني  ي����وم  يف  اإ����س���اف���ي���ة  دوالر  م��ل��ي��ار 
االإل��ك��رتوين وهو اليوم ال��ذي ت�سجع فيه 
ال�����س��رك��ات امل��ت�����س��وق��ني ع��ل��ى ال�����س��راء عرب 

االإنرتنت.
واملرج  الهرج  على  موؤ�سرات  هناك  وكانت 

املعتاد يف اأيام اجلمعة ال�سوداء.
رجلني  بني  مواجهة  اإن  ال�سرطة  وقالت 
ال�����س��ي��ارات يف مركز  ���س��اح��ة الن��ت��ظ��ار  يف 
ويلوبروك التجاري يف هيو�ستون اأدت اإىل 
اآخر  واإ�سابة  ن��اري  بطلق  �سخ�ص  اإ�سابة 
بطعنة رغم اأنه مل يت�سح ما اإذا كان �سبب 

امل�ساجرة مرتبط بالت�سوق اأم ال.
اإطلق  ب��لغ ك��اذب ع��ن  ويف فلوريدا دف��ع 
نار املت�سوقني للفرار من مركز وي�ستلند 
على  امل�سرف  وق���ال  هياليه.  يف  ال��ت��ج��اري 
اإن  االأم��ن يف املركز لرويرتز عرب الهاتف 

املتاجر اأعيد فتحها بعد اأقل من �ساعة.
االباما  والية  برمنجهام يف  وبالقرب من 
قال م�سوؤولون مبركز ريفرت�سيز جالرييا 
لف�ص  ت��دخ��ل��ت  ال�����س��رط��ة  اإن  ال���ت���ج���اري 
م�����س��اج��رة ل��ي��ل اخل��م��ي�����ص ب���ني ام���راأت���ني 

ت�ساجرتا على �سلعة خمف�سة.

•• �سيكاجو-نيويورك-رويرتز:

تخفي�سات  االأم��ري��ك��ي��ة  امل��ت��اج��ر  ع��ر���س��ت 
كبرية وعرو�سا ترفيهية وهدايا جمانية 
اجلمعة  ي�������وم  يف  امل���ت�������س���وق���ني  جل�������ذب 
ملو�سم  التقليدية  البداية  وه��و  ال�����س��وداء، 
بع�ص  لكن  العطلت،  يف  التجزئة  جت��ارة 
على  نظرة  يلقون  اإنهم  قالوا  املت�سوقني 
بنقودهم  ويحتفظون  فح�سب  الب�سائع 

للت�سوق عرب االإنرتنت.
للمبيعات  احل��اد  ال�سعود  ف��اإن  ذل��ك  وم��ع 
املبيعات  ت���وق���ع���ات  دف����ع  االإن����رتن����ت  ع���رب 
االإجمالية ملتاجر التجزئة التقليدية مما 
اأدى اإىل �سعود اأ�سهمها بعد يوم من عيد 
ال�سكر. كما اأن املتاجر اأدارت ما لديها من 
من  ت�سفية  اأي  لتجنب  بعناية  خم���زون 

�ساأنها اأن توؤثر على االأرباح بعد العطلة.
االإقبال  على  تذكر  اأدل���ة  هناك  تكن  ومل 
اأيام  يف  للمت�سوقني  التقليدي  امل��ح��م��وم 
ال�سنوات  يف  ك��ان  مثلما  ال�سوداء  اجلمعة 
ب��ع�����ص املتاجر  امل��ا���س��ي��ة ح��ت��ى م���ع ق���ي���ام 
ب��ع��م��ل ح��ي��ل جل���ذب ال��زب��ائ��ن ف�����س��ل عن 

التخفي�سات الكبرية.
املتاجر  م��ب��ي��ع��ات  ع���ن  ب���ي���ان���ات  ت��ت��ح  ومل 

التقليدية يف يوم اجلمعة ال�سوداء.
ورغم املوؤ�سرات على انخفا�ص املبيعات يف 
املتاجر مثل وجود عدد اأقل من ال�سيارات 
التجارية  ب��امل��راك��ز  االن��ت��ظ��ار  ���س��اح��ات  يف 
ومغادرة املت�سوقني للمتاجر دون ب�سائع، 
توقع حمللون ومدراء تنفيذيون يف قطاع 
اأمواال  الزبائن  ينفق  اأن  التجزئة  جت��ارة 
العطلة مقارنة  ه��ذه  ع��ام يف  ب�سكل  اأك��رث 

بالعام املا�سي.
التي  اأناليتيك�ص  اأدوب���ي  موؤ�س�سة  وت�سري 
متجر   100 اأك���رب  يف  امل��ع��ام��لت  تقي�ص 

موؤمتر اال�صتثمار العاملي ينعقد يف دبي 27 نوفمرب
•• دبي -وام: 

املوؤمتر  مظلة  حت��ت  املبا�سر  االأج��ن��ب��ي  اال�ستثمار  وخ���رباء  ق��ادة  م��ن  نخبة  يجتمع 
العاملي لل�ستثمار 2017 امللتقى ال�سنوي االأبرز ل�لرابطة العاملية لوكاالت ت�سجيع 
اإحدى  اال�ستثمار  لتنمية  دبي  موؤ�س�سة  ت�ست�سيفه  وال��ذي   WAIPA اال�ستثمار 
 28-27 �سيتي يومي  دبي في�ستيفال  انرتكونتيننتال  اقت�سادية دبي يف  موؤ�س�سات 

نوفمرب 2017.
وي�ست�سيف املوؤمتر يف دورته الثانية والع�سرين - التي تنعقد حتت عنوان “اال�ستثمار 
اأكرث من 100  االأجنبي املبا�سر كعامل حموري لدفع عجلة التنمية امل�ستدامة” - 
وكالة رائدة لت�سجيع اال�ستثمار من اأنحاء العامل والعديد من قادة املنظمات العاملية 
القطاع  ع��ن  وممثلني  ال��ب��ارزة  ال�سيا�سية  وال�سخ�سيات  املالية  املوؤ�س�سات  وروؤ���س��اء 

اخلا�ص واقت�ساديني وباحثني بارزين.
وتركز اأجندة املوؤمتر على حوافز اال�ستثمارات املوؤ�س�سية والتحديات التي تواجهها 
تاأ�سي�ص  خ��لل  من  االأع��م��ال  وري��ادة  والنمو  املبا�سر  االأجنبي  اال�ستثمار  وم�ستقبل 

الروابط ومتكني وكاالت تنمية وت�سجيع اال�ستثمار يف البلدان االأقل تقدما.
ا�ستثمارية  بيئة  توفري  خ��لل  م��ن  امل�ستدامة  التنمية  اأه���داف  امل��وؤمت��ر  يدعم  كما 
اإيجابا على منو االقت�ساد الكلي ويولد فر�ص عمل  اأن يوؤثر  اإيجابية ما من �ساأنه 

جديدة حول العامل ف�سل عن امل�ساهمة يف حتقيق ال�سلم واال�ستقرار العامليني.
املوؤمتر  اإن  اال�ستثمار  لتنمية  دب��ي  ملوؤ�س�سة  التنفيذي  املدير  القرقاوي  فهد  وق��ال 
ومو�سوعه ي�سكلن وجها اآخر لنجاح دبي كوجهة ا�ستثمارية وهدفها اال�سرتاتيجي 
يف تر�سيخ مكانتها كاأف�سل راع للتنمية االقت�سادية امل�ستدامة.. فيما تعمل املوؤ�س�سة 
التنفيذية  اللجنة  يف  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  ال�سرق  منطقة  اإدارة  تتويل  التي 
للرابطة عن قرب مع العديد من اأ�سحاب امل�سلحة حول العامل على اإطلق مبادرات 

مبتكرة جلذب اال�ستثمارات وحتويلها اإىل داعم للتقدم واالزدهار امل�ستدامني.
واأ�ساف كما ت�سرف املوؤ�س�سة على مركز حمدان مل�ستقبل اال�ستثمار الذي يعد مركزا 
اال�ستثمار  لتعزيز  وال�سراكة  اال�سرتاتيجي  واال�ست�سراف  الفكرية  للريادة  عامليا 
املوؤثر يف التنمية.. حيث �سيوفر املوؤمتر فر�سة مثالية الإطلع احلا�سرين على اآخر 

امل�ستجدات واملدخلت حول ا�سرتاتيجيات ت�سجيع اال�ستثمار االأكرث فاعلية.
وت�ستمل اأجندة “موؤمتر اال�ستثمار العاملي 2017” على اجتماع اجلمعية العمومية 

تليه انتخابات اللجنة التنفيذية للرابطة العاملية لوكاالت ت�سجيع اال�ستثمار.

يف اجلمعة ال�سوداء

االأمريكيون يلقون نظرة على الب�صائع وي�صرتون عرب االإنرتنت 

مليون نزيل يف فنادق اأبوظبي خالل اأ�صهر
•• اأبوظبي-وام:

الثقافة  دائ������رة  اإح���������س����اءات  اأظ����ه����رت 
فندقاً   163 اأن  – اأبوظبي  وال�سياحة 
االإم��ارة قد  و�سقة فندقية يف  ومنتجعاً 
مليون   3،9 ع��ل��ى  ي��زي��د  م��ا  ا�ستقبلت 
االأوىل من  ال��ع�����س��رة  االأ���س��ه��ر  ن��زي��ل يف 
العام اجل��اري، بزيادة %8 عن الفرتة 
ومت�سي   .2016 ال���ع���ام  م���ن  نف�سها 
اأب��وظ��ب��ي ب��خ��ط��وات ث��اب��ت��ة ن��ح��و جتاوز 
امل�سجل  القيا�سي  النزالء  عدد  اإجمايل 
مليون   4،4 وق����دره  امل��ا���س��ي  ال��ع��ام  يف 
املن�ساآت  ن���زالء  ارت��ف��ع ع��دد  ن��زي��ل حيث 
 18% بن�سبة  اأب��وظ��ب��ي  يف  ال��ف��ن��دق��ي��ة 
مقارنة   2017 اأك��ت��وب��ر  ���س��ه��ر  خ���لل 
لي�سل  املا�سي  العام  نف�سه من  بال�سهر 

اإىل 418،883 نزيًل.
اأدائها  ال�����س��ي��اح��ي��ة  ال��وج��ه��ة  ووا���س��ل��ت 
ازداد  حيث  ال�سيني،  ال�سوق  يف  القوي 
 88% بن�سبة  ال�سينيني  النزالء  ع��دد 
خلل �سهر اأكتوبر لي�سل اإىل 32،000 
نزيل. وترجع هذه النتائج اإىل ت�سهيل 
اإجراءات ح�سول الزوار ال�سينيني على 
منذ  الو�سول  عند  ال��دخ��ول  ت��اأ���س��ريات 
بالتزامن  وذل��ك  اجل���اري،  العام  مطلع 
والت�سويقية  الرتويجية  احلملت  مع 
التي تنفذها الدائرة يف املدن ال�سينية 
الرئي�سية ..يف حني ارتفع عدد النزالء 
بواقع   80% ب��ن�����س��ب��ة  االأم���ري���ك���ي���ني 
املن�ساآت  �سهدت  بينما  نزيل،   18،000
بن�سبة  من�����واً  اأب���وظ���ب���ي  يف  ال��ف��ن��دق��ي��ة 

من  ال���ن���زالء  ع���دد  يف  و22%   26%
اململكة املتحدة والهند على الرتتيب.

غبا�ص،  ���س��ع��ي��د  ���س��ي��ف  ����س���ع���ادة  وق������ال 
وال�سياحة  ال��ث��ق��اف��ة  دائ����رة  ع���ام  م��دي��ر 
ثمار  ح���ال���ي���اً  جن��ن��ي  اإن���ن���ا  –اأبوظبي 
للرتويج  امل�ستمرة  ومبادراتنا  جهودنا 
الإمارة اأبوظبي وتعزيز مكانتها كوجهة 
للأعمال  ومف�سلة  متميزة  �سياحية 
وال���رتف���ي���ه ع��ل��ى ح���د �����س����واء، وه����و ما 
توؤكده الزيادة املطردة يف نزالء املن�ساآت 
باالإمارة  الثلث  املناطق  يف  الفندقية 
..ون�سعى اإىل ا�ستدامة ودفع عجلة هذا 
العام  ال��رب��ع االأخ���ري م��ن  النمو خ��لل 
ال�سياحية  ال���ذروة  مو�سم  يعترب  ال��ذي 

التقليدي يف االإمارة.
برناجماً  حتت�سن  اأبوظبي  اأن  واأ�ساف 
يف  ت�ساهم  التي  الفعاليات  م��ن  ح��اف��ًل 
العام،  نهاية  يف  ال�سياحي  االأداء  دع��م 
اأبوظبي و�سباق جائزة  حيث حظّي فن 
االحتاد للطريان الكربى للفورموال1 
اأب���وظ���ب���ي  اأب����وظ����ب����ي وم���و����س���ي���ق���ى  يف 
اللوفر  متحف  واف��ت��ت��اح  الكل�سيكية 
باإقبال عاملي واإقليمي وحملي  اأبوظبي 
املقبلة  االأ���س��اب��ي��ع  يف  وينتظرنا  ك��ب��ري، 
مهرجان اأبوظبي للماأكوالت ومهرجان 
دار الزين وقرية العد التنازيل لبداية 

العام اجلديد.
االإمارة  يف  الفندقية  املن�ساآت  ورح��ّب��ت 
�سهر  يف  اإم��ارات��ي  نزيل   113.000 ب� 
ال�سهر  عن  تقريباً   ?6 بزيادة  اأكتوبر، 

نف�سه من العام املا�سي.

و�سملت توجهات النمو املناطق الثلث 
ومنطقتي  اأب��وظ��ب��ي  مدينة  ب���االإم���ارة؛ 
ن�سبة منو  بلغت  والظفرة، حيث  العني 
 ،?24 الظفرة  النزالء يف منطقة  عدد 
العني  منطقة  ويف   ،?18 اأبوظبي  ويف 
الليايل  ع����دد  ارت���ف���ع  ..ب��ي��ن��م��ا   ?14
والعني  اأب��وظ��ب��ي  يف  للنزالء  الفندقية 
بن�سبة %12 لكل منهما، اإال اأن منطقة 

الظفرة تراجعت على هذا املوؤ�سر.
التحديات  ن���درك  ان��ن��ا  غبا�ص  واأو���س��ح 
ناحية  م����ن  خ���ا����س���ة  ت���واج���ه���ن���ا،  ال���ت���ي 
الفندقية،  االإق����ام����ة  ف����رتة  م��ت��و���س��ط 
ونعمل على حتفيز زوارنا على مت�سية 
طريق  ع��ن  اأبوظبي  يف  اأط���ول  عطلت 
توفري خيارات اأكرب من املعامل واملرافق 
واالأن�سطة  وال���ث���ق���اف���ي���ة  ال�����س��ي��اح��ي��ة 
العودة  ع��ل��ى  وت�سجيعهم  ال��رتف��ي��ه��ي��ة، 
جمدداً لل�ستمتاع مبنتجاتنا ال�سياحية 
متنامياً  ط��ل��ب��اً  مل�سنا  ..وق����د  امل��ت��ن��وع��ة 
الرتفيهية،  ال��ف��ع��ال��ي��ات  م���ن  ل��ل��م��زي��د 
القطاع  �سركائنا يف  مع  حالياً  ونتعاون 
الفعاليات  خيارات  تعزيز  على  اخلا�ص 

املقامة يف االإمارة على مدار العام.
ولفت اإىل اأن اأبوظبي تتمتع مبزيج فريد 
من الثقافة والرتاث واملعامل الطبيعية 
اإىل جانب التجارب الرتفيهية العائلية 
وف���ر����ص االأع����م����ال اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة التي 
اأنحاء  م���ن ج��م��ي��ع  ال������زوار  ت�����س��ت��ق��ط��ب 
ال��ع��امل ..ون���رك���ز ع��ل��ى ا���س��ت��ث��م��ار النمو 
ال�سياحي احلايل، والبناء عليه لتحقيق 

اأهدافنا اال�سرتاتيجية.
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 االحتاد للتاأمني تطلق بوابة  للتاأمني ال�صحي 
لل�صركات الكبرية واملتو�صطة وال�صغرية

•• دبي-الفجر: 

املبتكرة  التاأمني  حللول  الرائد  امل��زود  للتاأمني”،  “االحتاد  �سركة  اأعلنت 
للأفراد واملوؤ�س�سات يف املنطقة، عن اإطلقها بوابة جديدة لتوفري تغطية 
ميكن  حيث  وال�����س��غ��رية  واملتو�سطة  ال��ك��ب��رية  لل�سركات  مي�سرة   �سحية 
املن�سة اجلديدة  ت�سميم  واح����دة«.   مت  “نقرة  وثيقة عن طريق  اإ���س��دار 
تغطيات  ذات  تاأمني �سحية  برامج  وتقدمي  الوقت  لتوفري  االأمتتة  عالية 
متميزة و�سعر منا�سب لل�سركات حيث ي�ستطيع اأ�سحاب ال�سركات االآن اإدراج 
وجتديد واإدارة التغطية ال�سحية اخلا�سة مبوظفيهم بكل راحة و�سهولة 
وذلك  بنقرة واحدة . كما ت�ستطيع ال�سركات  اإجراء حتديثات على الوثيقة 
مثل حذف واإ�سافة اأع�ساء يف التغطية التاأمينية دون جمهود. كما ميكن 
تقدمي املطالبات والرد على االإ�ستف�سارات يف اأقل وقت ممكن عرب املن�سة 
املتوافرة على مدار ال�ساعة. و�سرح عبد املطلب اجلعيدي، الع�سو املنتدب 
والرئي�ص التنفيذي ل�سركة االحتاد للتاأمني : حتر�ص ال�سركات على توفري 
املتوقعة.  االأح��داث غري  �سد  على �سحتهم  والتاأمني  ملوظفيها  اآمنة  بيئة 
وذات  مبتكرة  لتقدمي حلول  املن�سة  هذه  للتاأمني  االحت��اد  �سركة  وقدمت 
تكلفة منا�سبة تدعم حتقيق هدف ال�سركات و م�سلحة املوظفني بكل ي�سر. 
واأ�ساف اجلعيدي اأن جميع املوؤمن عليهم ميكنهم اال�ستفادة من جمموعة 
بل�سم والتي  املزايا واخلدمات احل�سرية والتي توفرها برامج  وا�سعة من 
عادًة ال تغطيها وثائق التاأمني العادية مثل الفحو�ص ال�سحية الوقائية، 
وخ�سومات  ب��االأدوي��ة،  التزود  اإع���ادة   و�سهولة  ال�سحية،  التوعية  وبرامج 

خا�سة عرب �سركاء رئي�سيني يف طب العيون واالأ�سنان.  

بدء ال�صباق اىل رئا�صة جمموعة اليورو
 •• بروك�سل-اأ ف ب:

انتخاب  على  اأي��ام  ع�سرة  قبل  االوروب��ي��ة  العوا�سم  بني  امل�ساورات  تت�سارع 
الرئي�ص اجلديد ملجموعة اليورو )يوروغروب( الذي �سيكون ا�سمه حا�سما 

ملوا�سلة االإ�سلحات يف منطقة العملة الواحدة.
ويتوىل رئي�ص جمموعة اليورو الذي ينتخب ل�سنتني ون�سف ال�سنة، رئا�سة 
اليورو  اعتمدت  التي  ال19  ال��دول  مالية  ل���وزراء  ال�سهرية  االجتماعات 

وتهدف خ�سو�سا اىل تاأمني تن�سيق ال�سيا�سات االقت�سادية الوطنية.
وهو من ال�سخ�سيات التي تتمتع ب�سوت مهم يف بروك�سل اىل جانب روؤ�ساء 
املوؤ�س�سات الثلث الكربى للحتاد االوروبي - رئي�ص املفو�سية جان كلود 
 - تاجاين  انطونيو  الربملان  ورئي�ص  تو�سك  دونالد  املجل�ص  ورئي�ص  يونكر 

اىل جانب وزيرة خارجية االحتاد االوروبي فيديركا موغرييني.
ويثري هذا املن�سب اهتمام كل اوروبا وقدم اإليه عدد كبري من الرت�سيحات 

يف اال�سابيع االخرية.
مذكرا بان  وقال م�سوؤول اوروبي كبري انها مناف�سة “مفتوحة لكثريين”، 
املر�سح وزيرا ميار�ص مهامه، وهذا  ال�سرط الوحيد للرت�سح هو ان يكون 
يوؤدي اىل ا�ستبعاد املفو�ص االوروبي لل�سوؤون االقت�سادية بيار مو�سكوفي�سي 

الذي كان يرغب على ما يبدو يف جمع الوظيفتني.
الهولندي  للمجموعة  احل��ايل  الرئي�ص  ك�سفها  التي  االج����راءات  وح�سب 
هزمية  بعد  من�سبه  عن  للتخلي  ا�سطر  ال��ذي  دي�سلبلوم  يورين  العمايل 
 30 اخلمي�ص  حتى  تر�سيحاتهم  تقدمي  املهتمني  ال���وزراء  على  انتخابية، 

ت�سرين الثاين/نوفمرب. و�ستن�سر ا�سماء املر�سحني يف اليوم التايل.
يفرت�ص ان ير�سل املر�سح ر�سالة تربر تر�سحه ثم “يعر�ص اأولوياته” يف 
يوم االنتخاب املقرر يف الرابع من كانون االأول دي�سمرب يف اطار املجموعة.

واول مر�سح يح�سد ع�سرة ا�سوات من ا�سل 19 يفوز باملن�سب لكن لي�ص 
م�ستبعدا ان يتفاهم االوروبيون م�سبقا على مر�سح واحد ويتجنبوا عناء 
اجلن�سية  من  عديدة  معايري  على  بناء  الرت�سيحات  و�ستدر�ص  الت�سويت. 

اىل االنتماء ال�سيا�سي، مرورا بالتجربة.
وال احد ي�سك يف ان رئا�سة جمموعة اليورو كان لها تاأثري خلل امل�ساومات 
ال��ت��ي ج���رت م��ط��ل��ع اال���س��ب��وع واف�����س��ت اىل اخ��ت��ي��ار ام�������س���رتدام ومدريد 
من  خروجها  عند  بريطانيا  ���س��ت��غ��ادران  اوروب��ي��ت��ني  وكالتني  ال�ست�سافة 

االحتاد االوروبي.
وقال م�سدر يف وزارة املالية الفرن�سية يجب ان يكون �سخ�سا لديه خربة 

الأنها مهمة ح�سا�سة وهناك قرارات معقدة يجب اتخاذها.
-الذي  برونو لومري  الفرن�سي  يكون  اوال، لن  تر�سحه  وبعد احلديث عن 
يريد  الأنه  املر�سحني خ�سو�سا  االت�ساالت حاليا -بني  الكثري من  يجري 
الدفاع عن مواقف الرئي�ص اميانويل ماكرون حول ا�سلح منطقة اليورو 

بدون احلاجة اىل و�سطاء.
والوزيران الوحيدان اللذان ابديا اهتمامهما علنا باملن�سب هما الليربايل 
كازميري  بيرت  ال��دمي��وق��راط��ي  واال���س��رتاك��ي  لوك�سمبورغ  غرامينيا  ب��ي��ار 

�سلوفاكيا، تراجعا عن الرت�سح على ما يبدو.
دي  لوي�ص  اال�سباين  يتمتع  �سيلينغ،  ي��ورغ  هان�ص  النم�ساوي  جانب  واىل 
غيندو�ص الذي تر�سح قبل عامني ون�سف وفاز عليه دي�سلبلوم، بدعم كبري 

من اليمني ويبدو مر�سحا جديا، لكنه يكرر انه لي�ص مهتما باملن�سب.
املنا�سب  م��ن  ثلثة  ان  اذ  م�سكلة  ي�سكل  ان  ميكن  اليمني  اىل  وان��ت��م��اوؤه 

اخلم�سة الكربى يف االحتاد االأوروبي ت�سغلها �سخ�سيات ميينية حاليا.
جمموعة  رئا�سة  ان  يعتربون  اال�سرتاكيني  ان  دبلوما�سي  م�سدر  وق��ال 

اليورو من�سب يعود لهم.
ومن الي�سار هناك مر�سحان هما االيطايل بيري كارلو بادوان والربتغايل 
الهائل  االي��ط��ايل  ال��دي��ن  ل��ك��ن  وب�����ادوان مي��ل��ك اخل���ربة  م��اري��و �سينتينو. 
واق��رتاب االنتخابات يف بلده ووج��ود عدد كبري من مواطنيه يف منا�سب 

اوروبية مهمة كلها امور تعقد تر�سيحه.

اأكدت التزامها دعم مفاهيم التنمية امل�ستدامة وترجمة الروؤية القت�سادية الطموحة لالإمارة 

غرفة ال�صارقة تعزز مكانتها العاملية با�صت�صافة اجتماع 
اللجنة التنفيذية لالحتاد العاملي لغرف التجارة الدولية

حددت املعايري واملوا�سفات الواجب توافرها يف الوكيل ال�سريبي

الهيئة االحتادية لل�صرائب تفتح باب الت�صجيل للوكالء ال�صريبيني وملزودي اأنظمة الربجميات املحا�صبية ال�صريبية 
•• اأبوظبي-الفجر:  

اأع��ل��ن��ت ال��ه��ي��ئ��ة االحت����ادي����ة ل��ل�����س��رائ��ب ع���ن ف��ت��ح باب 
اأنظمة  ل��ل��وك��لء ال�����س��ري��ب��ي��ني ومل������زودي  ال��ت�����س��ج��ي��ل  
الدعم  وت��وف��ري  ال�����س��ري��ب��ي��ة،  املحا�سبية  ال��ربجم��ي��ات 
االأعمال  م�����س��اع��دة  ب��ه��دف  لت�سغيلها  ال�����لزم  ال��ف��ن��ي 
املعايري  الهيئة  ح��ددت  كما  ال�سريبي.  االمتثال  على 
ال�سريبي،  الوكيل  يف  ت��واف��ره��ا  ال��واج��ب  وامل��وا���س��ف��ات 
والذي يعرفه القانون االحتادي رقم 7 ل�سنة 2017 
م�سجل  �سخ�ص  اأي  باأنه  ال�سريبية  االإج����راءات  ب�ساأن 
لغايات  اآخر  ُيوّكل عن �سخ�ص  ال�سجل  الهيئة يف  لدى 
متثيله لدى الهيئة وم�ساعدته على القيام بالتزاماته 
اخلطوة  ه��ذه  وت��اأت��ي  ال�سريبية.   حقوقه  ومم��ار���س��ة 
الفني  الدعم  توفري  اإىل  الرامية  الهيئة  جهود  �سمن 
والتقني اللزم للو�سول اإىل نظام �سريبي وفق اأف�سل 
اللتزاماتهم  االأع��م��ال  وا�ستكمال  العاملية،  املمار�سات 
الوقت واجلهد،  اأكمل وجه مع توفري  ال�سريبية على 
وتقليل هام�ص االأخطاء يف احت�ساب ال�سريبة وتقدمي 
االإقرارات اخلا�سة بها. وبينت الهيئة يف بيان �سادر عنها 
اأنه يجب على ال�سركات الراغبة يف الت�سجيل يف �سجل 
املعتمدة  ال�سريبية  املحا�سبية  الربامج  اأنظمة  مزودي 
من الهيئة مراجعة املوا�سفات واملتطلبات املوجودة يف 
الدليل اخلا�ص باأنظمة املحا�سبة ال�سريبية على موقع 
البيانات  وتقدمي     www.tax.gov.ae الهيئة 
وامل�ستندات املطلوبة، والتي تت�سمن ا�سم اجلهة املالكة 
اأو املوّردة للربجميات، ا�سم العلمة التجارية الأنظمة 
املحا�سبة ال�سريبية، رقم اإ�سدار الربجميات املحا�سبية 
رقم  اال�سم،  ال�سركة  بيانات  االإدراج،  تاريخ  ال�سريبية، 
بيانات  ال�����س��رك��ة،  ختم  ال��ع��ن��وان،  ال��ت��ج��اري��ة،  الرخ�سة 
ما  اأو  التنفيذي  رئي�سها  اأو  ال�سركة  يف  ال��ع��ام  امل��دي��ر 
اإىل  بالتوقيع،  كاأي موظف م�سوؤول وخم��ّول  يعادلهما 
حول  املطلوبة  الفنية   املعلومات  من��وذج  تعبئة  جانب 
املوقع  وال��ذي ميكن حتميله من  والربجميات،  امل��وّرد 

 www.tax.gov.ae االإلكرتوين

�سجل الوكيل ال�سريبي 
وتعد مهنة الوكيل ال�سريبي اأحد املهن اجلديدة على 

ملتطلبات  تلبية  ا�ستحداثها  مت  وال��ت��ي  املحلي  ال�سوق 
اأن  املتوقع  وم��ن  امل�سافة،  القيمة  ل�سريبة  االم��ت��ث��ال 
ت�سهد وظ��ي��ف��ة ال��وك��ي��ل ال�����س��ري��ب��ي اإق���ب���ااًل ك��ب��رياً من 

العاملني يف قطاع املحا�سبة واملحاماة. 

موا�سفات الوكيل ال�سريبي 
ي��ك��ون ح�سن  اأن  ال�����س��ري��ب��ي  ال��وك��ي��ل  وي�����س��رتط ع��ل��ى 
اأو  ال�سرية وال�سلوك، ومل ي�سبق احلكم عليه يف جناية 
اإليه  رّد  اأو االأمانة، واإن كان قد  جنحة خملة بال�سرف 
اعتباره.، واأن يكون حا�سًل على درجة البكالوريو�ص اأو 
اأو القانون  اأو املحا�سبة  املاج�ستري  يف جمال ال�سريبة 
على  احل�سول  اأو  بها،  معرتف  تعليمية  موؤ�س�سة  م��ن 
درجة البكالوريو�ص يف جمال اآخر، على اأن يكون لدية 
���س��ه��ادة م��ع��رتف ب��ه��ا م��ن اإح����دى اجل��م��ع��ي��ات الدولية 

املتخ�س�سة يف جمال ال�سريبة.
اأن  ميتلك  خ��ربة عملية حديثة ال  كما  يتعني عليه  
تقل عن ثلث �سنوات يف جمال ال�سرائب اأو املحا�سبة 
العربية  ال��ل��غ��ت��ني  اإت���ق���ان  م��ع  امل��ح��ام��اة،  اأو  ال��ق��ان��ون��ي��ة 
واالإجنليزية حمادثة وكتابة.. واأكدت الهيئة االحتادية 
لل�سرائب اأن على املتقدمني للت�سجيل يف مهنة الوكيل 
الهيئة ال�ستيفاء  املعد من  االختبار  اجتياز   ال�سريبي 
الئقاً  للت�سجيل  املتقدم  ي��ك��ون  واأن  ال��ت��اأه��ي��ل،  معايري 
لديه  يكون  اأن  كما يجب  واجبات مهنته،  الأداء  �سحياً 
عقد تاأمني امل�سوؤولية �سد  االأخطاء املهنية، واأن يزاول 
قبل   من  مرخ�ص  اعتباري  �سخ�ص  خلل  من  ن�ساطه 

ال�سلطات املخت�سة.
وقال �سعادة خالد الب�ستاين، مدير عام الهيئة االحتادية 
لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  يف  “ن�سعى  لل�سرائب: 
حتى  ال�سريبي  الوكيل  ملهنة  وا�سحة  معايري  لو�سع 
اخلا�سعني  م��ع  ال��ع��لق��ة  تعزيز  يف  املهنة  ه��ذه  ت�سهم 
الوكيل  �سي�سكل  حيث  ال��دول��ة،  يف  ال�سريبي  للنظام 
ال�سريبي و�سيطاً بني الهيئة واخلا�سعني للإجراءات 
جميع   ع��ن  مبا�سراً  م�����س��وؤواًل  �سيكون  كما  ال�سريبية، 

التزاماتهم وحقوقهم«.
واأ�ساف �سعادته: “تعترب وظيفة الوكيل ال�سريبي اأحد 
ولذلك   املحلي،  العمل  �سوق  على  اجل��دي��دة  الوظائف 
ف���اإن امل��وا���س��ف��ات وال�����س��روط وامل���وؤه���لت امل��ط��ل��وب��ة من 

اأ�سا�سياً  لقطاعات  �ست�سكل معياراً  �سغلها  الراغبني يف 
يف  املتخ�س�سة  ك���وادره���ا  الخ��ت��ي��ار   املختلفة  االأع���م���ال 
اأنها �ستحفز  تطوير مهارات �سريحة  هذا املجال، كما 
تلبية  على  ال��ق��ادرة  املتخ�س�سة  الكفاءات  من  جديدة 
الوظائف اجلديدة التي �سوف تنتج عن تطبيق النظام 

ال�سريبي يف دولة االإمارات. 
وت��ن�����س��ئ ال��ه��ي��ئ��ة االحت���ادي���ة ل��ل�����س��رائ��ب ���س��ج��ًل خا�ساً 
�سريبي  وكيل  لكل  يكون  بحيث  ال�سريبني  للوكلء 
للمهنة،  ب�سوؤون ممار�سته  يتعلق  ما  كل  به  ي��ودع  ملف 
الوكيل  مهمة  م��زاول��ة  �سخ�ص  الأي  ي��ج��وز  ال  اأن���ه  كما 
ال�سريبي يف الدولة اإال بعد القيد يف ال�سجل واحل�سول 

على ترخي�ص ال�سلطات املخت�سة.
وك���ي���ًل �سريباً  ي��ع��ني  اأن  ل��ل�����س��خ�����ص  اأن�����ه مي��ك��ن  ك��م��ا 
اأمام الهيئة بخ�سو�ص  للت�سرف با�سمه وبالنيابة عنه 
���س��وؤون��ه ال�����س��ري��ب��ي��ة دون االإخ�����لل مب�����س��وؤول��ي��ة ذلك 
وكيل  اأي  م��ع  تتعامل  اأن  للهيئة  يجوز  وال  ال�سخ�ص، 
ال�سخ�ص  ه��ذا  ق��ام  اإذا  �سخ�ص  اأي  بخ�سو�ص  �سريبي 
اأو  الوكالة  بانتهاء  لل�سرائب  االحتادية  الهيئة  باإبلغ 

عزل الوكيل ال�سريبي.
اأن  الهيئة  ط��ل��ب  ع��ل��ى  ب��ن��اء  ال�سريبي  ال��وك��ي��ل  وع��ل��ى 
يزودها بكافة املعلومات والوثائق وال�سجلت والبيانات 
تطلع  اأن  وللهيئة  بتمثيله  يقوم  �سخ�ص  الأي  املطلوبة 
على �سجلت اأي �سخ�ص موجودة لدى وكيله ال�سريبي 
واأن تعتمد عليها لغر�ص التدقيق ال�سريبي حتى انتهاء 

الوكالة اأو عزل الوكيل ال�سريبي.

�سروط الت�سجيل كوكيل �سريبي 
ويجب على الراغبني  يف الت�سجيل ك�”وكيل �سريبي”  
ل��ل��ه��ي��ئ��ة االحتادية  ال�����س��ج��ل  ال��ق��ي��د يف  ت���ق���دمي ط��ل��ب 
لل�سرائب من خلل منوذج الطلب املعتمد لديها، حيث 
يجوز للهيئة اأن تطلب معلومات اإ�سافية من ال�سخ�ص 
املتقدم بطلب القيد، واأن تطلب مقابلة �سخ�سية معه 
اأو ت�ستف�سر منه عن املراجع املذكورة يف طلب الت�سجيل، 
ال�سجل  يف  قيده  على  الرف�ص  اأو  املوافقة  قبل  وذل��ك 
كوكيل �سريبي. وتقوم الهيئة بدرا�سة الطلبات املحالة 
اإليها، وعليها البت فيها خلل 15 يوم عمل من تاريخ 
الهيئة  طلبت  اإذا  ذل��ك،  من  وا�ستثناًء  الطلب،  ا�ستلم 

 15 خ��لل  الطلب  يف  البت  فعليها  اإ�سافية  معلومات 
يوم عمل من تاريخ احل�سول على تلك املعلومات.

ال�سجل،  القيد يف  على طلب  الهيئة  وافقت  ح��ال   ويف 
ف�سيتم قيده خلل 5 اأيام عمل من تاريخ املوافقة، اأو 
اآخ��ر حت��دده الهيئة، وذل��ك بعد دفع الر�سوم  اأي تاريخ 
يف  ال�سخ�ص  قيد  طلب  رف�ص  للهيئة  ويجوز  امل��ق��ررة. 
عدم  االأوىل  االآت��ي��ت��ني:  احل��ال��ت��ني  م��ن  اأي  يف  ال�سجل 
يوؤثر  قيده  ك��ان  ح��ال  يف  اأو  القيد،  ل�سروط  ا�ستيفائه 

�سلباً على نزاهة نظام ال�سرائب يف الدولة.
ال�سخ�ص  بتبليغ  لل�سرائب  االحت��ادي��ة  الهيئة  وت��ق��وم 
بقبول طلب قيده يف ال�سجل اأو رف�سه خلل 20 يوم 
عمل من تاريخ موافقة الهيئة على الطلب، حيث يكون 
وعليه  ���س��ن��وات،  ث��لث  مل��دة  ال�سجل  يف  ال�سخ�ص  قيد 
جتديد قيده قبل انق�ساء هذه املدة وفقا للآلية التي 

حتددها الهيئة االحتادية لل�سرائب.
وي���ج���وز ل��ل��ه��ي��ئ��ة ���س��ط��ب ق��ي��د ال��وك��ي��ل ال�����س��ري��ب��ي من 
يكون  الأن  م��وؤه��ًل  لي�ص  ب��اأن��ه  للهيئة  ثبت  اإذا  ال�سجل 
وكيًل �سريبياً، اأو اإذا تبني للهيئة باأن  عمله يوؤثر �سلباً 
على نزاهة النظام ال�سريبي، اأو اإذا ارتكب اأية خمالفة 

ج�سيمة الأحكام القانون اأو القانون ال�سريبي.
ال�سجل،  م��ن  ال�سريبي  ال��وك��ي��ل  ق��ي��د  �سطب  مت  واإذا 
فيجب على الهيئة اإبلغه بقرار ال�سطب خلل 5 اأيام 
عمل من تاريخ �سدور القرار، مع ذكر االأ�سباب التي مت 

اال�ستناد اإليها يف هذا القرار. 
واإذا قام �سخ�ص بتعيني وكيل �سريبي للت�سرف با�سمه 
وبالنيابة عنه، فعلى الوكيل ال�سريبي القيام مب�ساعدة 
للتفاق  وفقاً  ال�سريبية  �سوؤونه  بخ�سو�ص  ال�سخ�ص 
وامل��ح��اف��ظ��ة على  ال�����س��ري��ب��ي،  وال��وك��ي��ل  ال�سخ�ص  ب��ني 
اأداء مهامه  �سياق  اأية معلومات ح�سل عليها يف  �سرّية 
التزامات  ب��اأي��ة  االإخ���لل  دون  وذل���ك  �سريبي،  كوكيل 
اأي  امل�ساركة يف  اإىل رف�ص  باالإ�سافة  القانون،  واردة يف 
اأن ت��وؤدي اإىل خرق اأي قانون من  اأو خطة ميكن  عمل 
نزاهة  على  �سلباً  ت��وؤث��ر  اأن  ميكن  اأو  �سخ�ص  اأي  قبل 
قيامه  خ��لل  ال�سريبي  وللوكيل  ال�سريبي.  النظام 
مبهامه، حق االعتماد على املعلومات التي ح�سل عليها 
من ال�سخ�ص، ما مل يكن لديه اأ�سباب تدعو للعتقاد 

باأن هذه املعلومات غري �سحيحة. 

للزوار من خمتلف الدول فر�سة الكت�ساف 
ودرا�سة جمموعة وا�سعة من املنتجات التي 
180 من�ساأة يف حوايل  تعر�ص الأكرث من 
 30 تغطي  وال��ت��ي  ع��ر���ص،  ة  من�سّ  191
وا�ستمع  ال�سناعية،  القطاعات  يف  جم��ااًل 
اع�����س��اء ال��وف��د ل�����س��رح ع��ن اأه���م اخلدمات 
التي تقدمها غرفة ال�سارقة لت�سهيل عمل 
ال�سركات وقطاع االأعمال يف االإمارة، حيث 
حتر�ص الغرفة على تعزيز مكانة ال�سارقة 
وقطاعات  لل�سركات  ا�ستثمارية  كوجهة 
ال���دول���ي���ة،  اأو  امل���ح���ل���ي���ة  �����س����واء  االأع�����م�����ال 
تنمية  يف  والفعالة  االإيجابية  وامل�ساهمة 

االقت�ساد الوطني. 
للحتاد  التنفيذية  اللجنة  وف��د  ق��ام  كما 
يف  تفقدية  بجولة  التجارة  لغرف  العاملي 
للغرفة  الرئي�سي  املبنى  م��راف��ق  م��ن  ع��دد 
واللياقة  لل�ستجمام  �سبا  �سيفنتي  ومنها 
اإعجابهم  ال��وف��د  اأع�ساء  واأب���دى  البدنية، 
مناخ  تهيئ  وال��ت��ي  الطيبة  امل���ب���ادرة  ب��ه��ذه 
ق�ساء  االأع��م��ال يف  لرجال  �سحي وملئم 
اأوق��ات اإيجابية خارج اأج��واء روتني العمل، 
بحيث  بينهم.  فيما  ال��ع��لق��ات  يقوي  كما 
يعد مبنى الغرفة واحد من املباين االأكرث 
تنوعا يف مرافق اخلدمات عاملياً وهذا بحد 
اإقت�ساد  ال��ت��وج��ه  عاملية  على  ت��اأك��ي��دا  ذات���ه 
ال�سارقة مما يعزز موقع الدولة اقت�سادياً 

على خارطة اال�ستثمار العاملي.

•• ال�سارقة-الفجر:

لغرفة  املتنامي  ب��ال��دور  عاملي  اع���رتاف  يف 
ال�ساحة  ع��ل��ى  ال�����س��ارق��ة  جت����ارة و���س��ن��اع��ة 
ملكانتها  وت��ع��زي��زاً  ال��دول��ي��ة،  االق��ت�����س��ادي��ة 
اأب���رز غ��رف ال��ت��ج��ارة يف املنطقة،  ك��اإح��دى 
ا�ست�سافت غرفة ال�سارقة يوم اخلمي�ص يف 
مقرها اجتماع اللجنة التنفيذية للحتاد 
ال���ت���اب���ع لغرفة  ال���ت���ج���ارة  ل���غ���رف  ال���ع���امل���ي 

التجارة الدولية. 
وب��ح��ث��ت ال��ل��ج��ن��ة يف اج��ت��م��اع��ه��ا ع����دداً من 
الق�سايا ذات العلقة بن�ساط غرف التجارة 
تو�سيات  اع��ت��م��اد  ج����رى  ح��ي��ث  ال��ع��امل��ي��ة، 
االجتماع ال�سابق للجنة يف لندن، وحتديد 
اأولويات املرحلة املقبلة، ومناق�سة الع�سوية 
يف االحتاد، وا�ستعرا�ص تقرير حالة دفرت 
ومناق�سة  االإل���ك���رتوين،  امل��وؤق��ت  االإدخ�����ال 
 ،2018 االن���ت���ق���ايل  ال���ت���وع���ي���ة  ب���رن���ام���ج 
احلادي  العاملية  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  وم��وؤمت��ر 
العاملية،  ال��ت��ج��ارة  غ��رف  وم�سابقة  ع�سر، 
ا�سرتاتيجيات  م��ن��اق�����س��ة  اإىل  ب��االإ���س��اف��ة 
االحت����اد ال��ع��امل��ي ل��غ��رف ال��ت��ج��ارة اخلا�سة 
املتحدة  وال����والي����ات  االأف��ري��ق��ي��ة  ب���ال���ق���ارة 
االأخرى  املوا�سيع  من  وغريها  االأمريكية 
ال���ت���ي ت��ع��ك�����ص ال������دور ال���ه���ام ال�����ذي يلعبه 
تطوير  يف  التجارة  لغرفة  العاملي  االحت��اد 

جمتمعات االأعمال حول العامل.
اأك����د �سعادة  ك��ل��م��ت��ه االف��ت��ت��اح��ي��ة،  وخ����لل 
جمل�ص  رئي�ص  العوي�ص،  �سلطان  ع��ب��داهلل 
الفعال  ال���دور  على  ال�����س��ارق��ة  غ��رف��ة  اإدارة 
ال��غ��رف��ة يف دع���م جمتمعات  ت��ل��ع��ب��ه  ال����ذي 
والعاملية،  واالإق��ل��ي��م��ي��ة  امل��ح��ل��ي��ة  االأع���م���ال 
ال��ت��زام غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة يف تعزيز  م���وؤك���داً 
اأداء  ح��رك��ة ال���ت���ج���ارة ال��ع��امل��ي��ة، وت��ط��وي��ر 
ال��غ��رف ال��ت��ج��اري��ة ح��ول ال��ع��امل، وتر�سيخ 
التنمية  حتفيز  يف  اخل��ا���ص  ال��ق��ط��اع  دور 
ال�سارقة  اإم���ارة  دور  يعك�ص  مبا  امل�ستدامة 
االقت�سادي  التكامل  منظومة  يف  احليوي 
غرفة  �سعي  اإىل  العوي�ص  ولفت  ال��ع��امل��ي.  
االقت�سادية  ال���روؤي���ة  لتحقيق  ال�����س��ارق��ة 
اقت�ساد  التي تعتمد على  ال�سارقة،  الإم��ارة 
املعرفة، وتركز على تعزيز االبتكار والتعلم 
ال�سناعية  ل��ل��ث��ورة  واال���س��ت��ع��داد  امل�ستمر، 
ال���راب���ع���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق م����ع����دالت ع���ال���ي���ة من 
ب�سكل  االقت�ساد  ربط  جانب  اإىل  التنمية، 
والتعليمية  الثقافية  القطاعات  م��ع  ع��ام 
واملوؤمترات،  املعار�ص  قطاعي  مع  وكذلك 
الروؤية  ه���ذه  ع��ل��ى  م��ث��ال  اأب����رز  اإن  م���وؤك���داً 
ال�سارقة  معر�ص  هو  واحلكيمة  الطموحة 
مركز  ي�ست�سيفه  ال���ذي  ل��ل��ك��ت��اب  ال����دويل 
معر�ساً  ُيعدُّ  حيث  �سنوياً،  ال�سارقة  اك�سبو 
ب����ارزاً يف  اق��ت�����س��ادي��اً  رائ����داً وح��دث��اً  ثقافياً 

الوقت عينه.
واأ�ساف رئي�ص جمل�ص اإدارة غرفة ال�سارقة 
روؤية  ترجمة  اإىل  ال��غ��رف��ة  ت�سعى  ق��ائ��ًل: 
االإمارة من خلل و�سع خطط عمل وبرامج 
طموحة،  ا���س��رتات��ي��ج��ي��ة  ���س��م��ن  ح��دي��ث��ة 
واال�ستفادة  االإمكانات  ت�سخري  على  تقوم 
م���ن ال��ف��ر���ص يف االأ�����س����واق ال��ع��امل��ي��ة، مثل 
اجلهود التي تبذلها الغرفة حالياً لتنمية 
وتطوير العلقات التجارية مع دول القارة 
االإف��ري��ق��ي��ة ال��ت��ي مت��ت��از مب��ق��وم��ات ومزايا 
يتوافق  ومب��ا  وا���س��ع��ة،  ا�ستثمارية  وف��ر���ص 
م��ع اجل��ه��ود ال��دول��ي��ة ال��رام��ي��ة اإىل تنمية 
العوي�ص  وع��رب  ال�سمراء.  ال��ق��ارة  وتطوير 

مللف  اللحمدود  ال�سارقة  غرفة  دعم  عن 
ال�ست�سافة  دب���ي  و���س��ن��اع��ة  جت����ارة  غ��رف��ة 
املوؤمتر الثاين ع�سر لغرف التجارة العاملي 
دب���ي يف  اإن جن���اح غ��رف��ة  2021، م���وؤك���داً 
م�سعاها ال�ست�سافة هذا احلدث الهام الذي 
يجمع اأكرث من 12 األف غرفة جتارة حول 
العامل هو جناح لدولة االإم��ارات، وتر�سيخ 
ملكانتها على اخلارطة االقت�سادية العاملية  

كمركز اقت�سادي اإقليمي وعاملي.
واأ����س���اد ���س��ع��ادت��ه ب��ال��ع��لق��ة ال��وث��ي��ق��ة التي 
ت��رب��ط غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة ب��ن��ظ��رائ��ه��ا حول 
اال�سرتاتيجية  ال�سراكة  خلل  من  العامل 
مثمناً  التجارة،  لغرف  العاملي  االحت��اد  مع 
التنمية  م��ف��اه��ي��م  ن�����س��ر  يف  االحت������اد  دور 
العديد من  اإط��لق  امل�ستدامة، من خ��لل 
امل���ب���ادرات ال��ت��ي ت��دع��م ت��ط��وي��ر جمتمعات 
وتقدمها،  ونهو�سها  العامل  حول  االأعمال 
املخرجات  م���ن  ب��ال��ع��دي��د  رب��ط��ه��ا  وع����رب 

االإنتاجية واخلدمية املتميزة.
وبدوره اأكد �سعادة حمد بوعميم، مدير عام 
رئي�ص  ونائب  دب��ي،  و�سناعة  جت��ارة  غرفة 
اأن اجتماع  العاملي لغرف التجارة   االحتاد 
لغرف  العاملي  للحتاد  التنفيذية  اللجنة 
التجارة يف دول��ة االإم���ارات له دالل��ة بالغة 
الفعالة يف  الدولة  االأهمية حول م�ساهمة 
العاملي وتطويره، م�سرياً  االقت�ساد  تعزيز 
اإىل اأن دولة االإمارات وعرب خمتلف غرفها 

ومتقدمة  رفيعة  مكانة  ت��ت��ب��واأ  ال��ت��ج��اري��ة 
اإ�سهامات  ولها  العامل،  حول  نظرائها  بني 
وم����ب����ادرات م��ت��ن��وع��ة ج��ع��ل��ت م���ن جمتمع 
جمتمعات  اأف�سل  اأحد  الدولة  يف  االأعمال 
االأعمال العاملية. ولفت بوعميم اإىل اأهمية 
ال��ت��ج��ارة كمن�سٍة  ل��غ��رف  ال��ع��امل��ي  االحت����اد 
حول  التجارة  غ��رف  ب��ني  التعاون  لتعزيز 
دوره���ا يف خدمة جمتمع  وتفعيل  ال��ع��امل، 
الذي  ال��دور  اإىل  م�سرياً  العاملي،  االأع��م��ال 
اإي�سال �سوت غرف  تلعبه غرفة دبي عرب 
ال��ق��رار يف  دوائ���ر  اإىل  املنطقة  ال��ت��ج��ارة يف 
ال��ت��ج��ارة، موؤكداً  ل��غ��رف  ال��ع��امل��ي  االحت����اد 
و�سع  يف  ت�����س��اع��د  االج���ت���م���اع���ات  ه����ذه  ان 
له  ي�سمح  مما  للحتاد  العامة  ال�سيا�سات 
بت�سهيل الن�ساطات التجارية واالقت�سادية، 
اأف�سل  وف��ق  التجارة  غ��رف  اأداء  وحت�سني 

املعايري واملمار�سات العاملية املعتمدة.
ويف كلمة له خلل االجتماع، توجه �سعادة 
بيرت ميهوك، رئي�ص االحتاد العاملي لغرف 
على  ال�سارقة  غرفة  اإىل  بال�سكر  التجارة، 
بدورها  م�����س��ي��داً  ل��لج��ت��م��اع،  ا�ست�سافتها 
وم�ساهمتها  االحت������اد  ���س��م��ن  االأ����س���ا����س���ي 
ال�سراكات  وتعزيز  جهوده،  دعم  يف  البناءة 
والقطاع  ال���ع���امل���ي���ة  ال���ت���ج���ارة  غ�����رف  ب����ني 
اخلا�ص مبا يخدم اأهداف تاأ�سي�ص االحتاد، 
ومثمناً م�ساركة غرفة ال�سارقة يف فعاليات 
ال��دورات اخلم�ص املا�سية للموؤمتر العاملي 

املتزايدة  وم�����س��اه��م��ت��ه��ا  ال���ت���ج���ارة،  ل��غ��رف 
ال�سغرية  امل�������س���اري���ع  ل�����دور  ال����رتوي����ج  يف 

واملتو�سطة يف دعم االقت�ساد العاملي. 
التجارة  ل��غ��رف  ال��ع��امل��ي  وي��ع��ت��رب االحت����اد 
ال��ت��اب��ع ل��غ��رف��ة ال��ت��ج��ارة ال��دول��ي��ة، املن�سة 
للتوا�سل  العاملية  التجارة  لغرف  املثالية 
وتبادل اخلربات وعر�ص اأف�سل املمار�سات 
املتبعة يف جمال عمل غرف التجارة وذلك 
وحتفيز  االقت�سادية  الن�ساطات  لت�سهيل 
التجارة  غرف  وم�ساعدة  العاملية،  التجارة 
واملتو�سطة  ال�سغرية  امل�ساريع  دع��م  على 
يف  االحت���اد  ي�ساهم  كما  اأعمالها.   بيئة  يف 
التجارة  غ��رف  بني  متبادلة  ع��لق��اٍت  بناء 
املختلفة، وي�ساعدهم يف فتح قنوات تعاوٍن 
اإىل  اإ���س��اف��ة  اأع�سائهم،  خل��دم��ة  م�سرتكة 
اأدائها  التجارة على حت�سني  معاونة غرف 
م���ن خ����لل ت���ق���دمي امل�������س���ورة وال��ن�����س��ح يف 
ن�����س��اط��ات��ه��ا. وي�سم  امل��ت��ن��وع��ة يف  امل��ج��االت 
األف   12 م��ن  اأك���رث  ع�سويته  يف  االحت����اد 
غرفة جتارة حول العامل.  يف نهاية اللقاء 
�سرف  اقيم على  ال��ذي  ال��غ��داء  وبعد حفل 
روؤ�ساء  م��ن  ع��دد  ح�سره  ال���ذي  ال�سيوف 
االقت�سادية  وال��ه��ي��ئ��ات  ال���دوائ���ر  وم����دراء 
باالإمارة ورجال االعمال جتول وفد اللجنة 
التجارة  لغرف  العاملي  للحتاد  التنفيذية 
ال�سناعية  للمنتجات  ال��دائ��م  املعر�ص  يف 
امل��ح��ل��ي��ة يف غ��رف��ة ال�����س��ارق��ة، ال����ذي يوفر 
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موانئ دبي ومعهد امل�صاريع �صريكان يف تنظيم املنتدى العاملي الإدارة امل�صاريع 2017 ـ 2019

�صركة النفط الفنزويلية ت�صدد 233 مليون دوالر من الديون 

خارج الدولة و�سيوفر اأكرث من 277 األف 
فر�سة عمل. واأكد الطاير اأن املنتدى ر�سخ 
ال�سابقة  االأرب�����ع  ال�����دورات  خ���لل  م��ك��ان��ت��ه 
املمار�سات  اأف�����س��ل  ل��ط��رح  ع��امل��ي��ة  كمن�سة 
اإدارة  املبدعة يف جم��ال  باحللول  واخل��روج 
روؤى  ذات  عاملية  خربات  مب�ساركة  امل�ساريع 
واأفكار واإبداعات ت�ساهم يف التنفيذ الناجح 
عدد  اأن  اإىل  م�سريا  ال��ك��ربى  للم�سروعات 
احل�سور يف الدورات االأربع جتاوز 6000 
50 دول��ة وناق�ست  اأك��رث م��ن  م�سارك م��ن 
امل�ساريع  اإدارة  حم���اور  ال�سابقة  ال�����دورات 
اإدارة  اإىل  باالإ�سافة  واالإن�سائية  الهند�سية 
والريا�سية  الفنية  امل��ج��االت  يف  امل�����س��اري��ع 
امل�ستقبل  والطاقة واال�ستدامة وا�ست�سراف 
واالب��ت��ك��ار وغ��ريه��ا م��ن امل��وا���س��ي��ع م�سريا 
اأن املنتدى توج جناحه باإطلق جائزة  اإىل 
اإدارة  يف  ل��لب��ت��ك�����ار  حم���م���د  ب����ن  ح����م����دان 

•• دبي -وام:

وامل��وا���س��لت مذكرة  ال��ط��رق  هيئة  وق��ع��ت 
ت��ف��اه��م م���ع م���وان���ئ دب����ي ال��ع��امل��ي��ة ومعهد 
اجلهتني  ال�ستمرار   PMI امل�ساريع  اإدارة 
العاملي  دب���ي  م��ن��ت��دى  تنظيم  يف  ب��امل�����س��ارك��ة 
الإدارة امل�ساريع للفرتة من 2017 � 2019 
�سعادة  دبي”  “طرق  ع��ن  امل���ذك���رة  وق���ع   .
جمل�ص  ورئي�ص  العام  املدير  الطاير  مطر 
املديرين يف هيئة الطرق واملوا�سلت وعن 
اأحمد  �سلطان  �سعادة  العاملية  دب��ي  م��وان��ئ 
والرئي�ص  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص  �سليم  بن 
مل��ج��م��وع��ة م��وان��ئ دب���ي العاملية  ال��ت��ن��ف��ي��ذي 
مارك  ���س��ع��ادة  امل�����س��اري��ع  اإدارة  معهد  وع���ن 
ملعهد  التنفيذي  وامل��دي��ر  الرئي�ص  الجنلي 

اإدارة امل�ساريع.
املذكرة  ان هذه  الطاير  �سعادة مطر  وق��ال 

املتمثلة  املنتدى  اه���داف  حتقيق  يف  ت�سهم 
التنموية  التجربة  على  ال�سوء  ت�سليط  يف 
الرائدة الإمارة دبي يف ظل القيادة احلكيمة 
ل�ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد بن را�سد اآل 
جمل�ص  رئي�ص  الدولة  رئي�ص  نائب  مكتوم 
الوزراء حاكم دبي “رعاه اهلل” حيث تعترب 
دبي من املدن الرائدة عامليا يف جمال اإدارة 
يف  الدولية  املعايري  اأرق��ى  وتتبني  امل�ساريع 
تنفيذ امل�ساريع العملقة م�سريا اىل اهمية 
اال���س��ت��ف��ادة م��ن خم��رج��ات ه��ذا امل��ن��ت��دى يف 
االإم����ارة  ت��ع��ت��زم  ال��ت��ي  امل�ستقبلية  امل�����س��اري��ع 
ال�سيما  ال���ق���ادم���ة  ال�����س��ن��وات  يف  ت��ن��ف��ي��ذه��ا 
الدويل  اإك�سبو  مبعر�ص  املتعلقة  امل�ساريع 
عامليا  واالأع���رق  االأ�سخم  املعر�ص   2020
املعر�ص  اأن  اإىل  ال���درا����س���ات  ت�����س��ري  ح��ي��ث 
قرابة  ان��ع��ق��اده  ف���رتة  خ���لل  �سي�ستقطب 
%70 منهم من  �سياأتي  زائ��ر  25 مليون 

الن�سخة  يف  الفائزين  تكرمي  ومت  امل�ساريع 
االأوىل من اجلائزة يف الدورة الرابعة.

�سليم  ب��ن  اأح��م��د  �سلطان  ق���ال  م��ن ج��ان��ب��ه 
التنفيذي  والرئي�ص  االإدارة  جمل�ص  رئي�ص 
ملجموعة موانئ دبي العاملية ان منتدى دبي 
خلل  مكانته  ر�سخ  امل�ساريع  الإدارة  العاملي 
اأهم  جت��م��ع  ع��امل��ي��ة  كمن�سة  وج��ي��زة  ف���رتة 
التنمية  جم��ال  يف  واملتخ�س�سني  اخل���رباء 
ت��ب��ادل املعرفة  ي�����س��اه��م يف  وال��ت��ط��وي��ر مب��ا 

واخلربات.
واأ����س���اف ت��ع��م��ل م��وان��ئ دب���ي ال��ع��امل��ي��ة على 
ال����رتوي����ج مل��دي��ن��ة دب����ي ح����ول ال���ع���امل من 
وتوظيف  للمعرفة  كم�سدر  دورن���ا  خ��لل 
خ��ربات��ن��ا وم��ع��ارف��ن��ا ع��ل��ى ام��ت��داد حمفظة 
78 حمطة  ت�سم  ال��ت��ي  ال��ع��امل��ي��ة  اأع��م��ال��ن��ا 
هذا  وميثل  بلدا  اأرب��ع��ني  يف  وبحرية  برية 
احلدث فر�سة لت�سليط ال�سوء على جتارب 

دبي التنموية وم�ساركة اأف�سل املمار�سات يف 
توظيف االبتكار واالإبداع يف تنفيذ م�ساريع 
بنى حتتية رائدة وم�ستدامة ت�سهم يف دعم 
جهود التنويع االقت�سادي وخا�سة يف قطاع 
ذلك  وياأتي  والنقل  واللوج�ستيات  التجارة 
القيادة  وروؤي����ة  ا�سرتاتيجية  م��ع  متا�سيا 
م�ساريع  ب��ن��اء  ع��ن  اأ���س��ف��رت  ال��ت��ي  الر�سيدة 
ع��م��لق��ة يف دب����ي م��ث��ل م��ي��ن��اء ج��ب��ل علي 
النخلة  وج��زر  علي  جلبل  احل��رة  واملنطقة 

وبرج خليفة وغريها. 
الرئي�ص  م�����ارك الجن���ل���ي  ���س��ع��ادة  واأع������رب 
امل�ساريع  اإدارة  مل��ع��ه��د  ال��ت��ن��ف��ي��ذي  وامل���دي���ر 
التعاون  ات��ف��اق��ي��ة  ب��ت��ج��دي��د  �����س����روره  ع���ن 
امل�ساريع  اإدارة  معهد  ب��ني  اال���س��رتات��ي��ج��ي 
ال��ع��امل��ي وه��ي��ئ��ة ال��ط��رق وامل��وا���س��لت جتاه 
امل�ساريع  الإدارة  العاملي  دبي  منتدى  انعقاد 

يف كل عام.

دبي لال�صتثمار تقود جمموعة من امل�صتثمرين 
لال�صتحواذ على »كينت كوليج - دبي«

•• دبي-وام: 

اأعلنت دبي لل�ستثمار املدرجة يف �سوق دبي املايل عن قيادتها ملجموعة من 
يف �سفقة  “كينت كوليج دبي”  امل�ستثمرين لل�ستحواذ الكامل على كلية 
يف  الرئي�سي  امل�ساهم  لل�ستثمار  دب��ي  كانت  حيث  التاأجري  واإع���ادة  للبيع 

ال�سفقة.
على  امل�سغلة  اإىل اجلهة  للكلية  االأج��ل  تاأجري طويلة  اإع��ادة  ومت��ت عملية 
والتاأمني  ال�سرائب  تكاليف  معه  تتحمل  الذي  ال�سايف  الثلثي  االأ�سا�ص 

وال�سيانة خلل مدة اإدارتها للمدر�سة وت�سغيلها.
اال�ستثمار..  �سركائها يف  ال�سفقة مع  بتنظيم  كابيتال  املال  �سركة  وقامت 
ا�سرتاتيجية دبي لل�ستثمار للح�سول على  وي�سكل اال�ستحواذ جزءا من 
اأ�سول عقارية مدرة للدخل مع الرتكيز القوي على تو�سعة نطاق وجودها 

يف قطاع التعليم.
عليها  واال�ستحواذ  دبي”  كوليج  “كينت  هيكلة  على  كابيتال  املال  وعملت 
مع �سركائها اال�ستثماريني امل�ساركني مبا يف ذلك دبي لل�ستثمار التي تعد 

امل�ساهم الرئي�سي.
ومتثل هذه ال�سفقة جانبا من ا�سرتاتيجية املال كابيتال لهيكلة االأ�سول 
اال�ستثمارات  من�سة  اإط��ار  يف  عليها  واال�ستحواذ  للدخل  امل��درة  العقارية 
تو�سيع وجودها يف  دبي لل�ستثمار على  تركيز  اإكمال  اإىل جانب  املبا�سرة 

قطاع التعليم.
وقال خالد بن كلبان الع�سو املنتدب وكبري امل�سوؤولني التنفيذيني يف �سركة 
النها  لل�ستثمار  دب��ي  ل�سركة  تاريخية  ال�سفقة  ه��ذه  ان  لل�ستثمار  دب��ي 
ت�ساعدنا على تعزيز وجودنا املوؤ�س�سي يف القطاع العقاري مبا يتما�سى مع 

ا�سرتاتيجيتنا للنمو.

 االحتاد العربي للتجارة االإلكرتونية 
يطلق جائزة للبحوث العلمية

•• القاهرة- وام:

“جائزة االحت����اد العربي  ل��ل��ت��ج��ارة االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ع��رب��ي  اأط��ل��ق االحت����اد 
للتجارة االإلكرتونية للبحوث العلمية” بهدف ت�سجيع االأفراد واملوؤ�س�سات 
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص على امل�ساهمة يف اإعداد البحوث العلمية 
العربية  االإل��ك��رتون��ي��ة  ال��ت��ج��ارة  اأن��ظ��م��ة  جم���ال  يف  العملية  والتطبيقات 
العربية  االإلكرتونية  التجارة  اإدارة  املتقدمة ومبا يدعم تطوير منظومة 

“الذكية” يف العامل العربي.
وقال �سعادة الدكتور علي حممد اخلوري رئي�ص االحتاد العربي للتجارة 
م��ب��ادرات اخلطة اال�سرتاتيجية  ك��اإح��دى  ت��اأت��ي  اأن اجل��ائ��زة  االإل��ك��رتون��ي��ة 
اإ�سراك املجتمع يف  للحتاد التي تهدف اىل دعم عمل االحت��اد من خلل 
درا�سة واقع ممار�سات التجارة االإلكرتونية وا�س�سراف م�ستقبلها والوقوف 
والدويل  واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على  تواجهها  التي  التحديات  على 
وتقدمي مقرتحات ومبادرات واأطر عمل مبتكرة ميكن تبنيها وتطبيقها 

يف الدول العربية.
تطوير  ل��دع��م  فكرية  اأط���ر  ودع���م  تكوين  يف  ت�سهم  اجل��ائ��زة  اأن  واأ���س��اف 
االق��ت�����س��ادات ال��رق��م��ي��ة امل�����س��ت��دام��ة يف ال��ع��امل ال��ع��رب��ي.. م��وؤك��دا اأن تبني 
امل�ستهدفة  التنموية  النتائج  التاأثري على  �ساأنه  العلمي من  البحث  ثقافة 

واملن�سودة.
من جانبه قال الدكتور اأحمد عبدالفتاح االأمني العام للحتاد اأن اجلائزة 
التجارة  اأن��ظ��م��ة  “تكنولوجيا  مب��ج��ال  معنية  االأوىل  فئتني  م��ن  ت��ت��ك��ون 
االإلكرتونية” والثانية يف جمال “فر�ص تنمية التجارة االإلكرتونية فيما 

بني الدول العربية«.
واأو���س��ح اأن االحت���اد ي��اأم��ل م��ن خ��لل ه��ذه اجل��ائ��زة ب��ل��ورة ت�����س��ورات اأكرث 
عمقا عن اأف�سل املمار�سات واالإبداعات يف جمال تطبيقات اأنظمة التجارة 
االإلكرتونية واملمار�سات التجارية االإلكرتونية وتقدمي حلول علمية قابلة 
دفع  ميكنه  ا�سرتاتيجي  كمحفز  االإلكرتونية  التجارة  دور  عن  للتطبيق 

عجلة اال�ستثمار والت�سنيع والتجارة العربية البينية.
الفائزة  الثلثة  البحوث  �سيتم منح  اأنه  اإىل  العام للحتاد  االأم��ني  واأ�سار 
يف كل جمال مكافاآت مالية ودروع تكرميية و�سهادات تقديرية مع اإمكانية 
اأنه �ستمنح االأبحاث  اإح��دى دوري��ات االحت��اد كما  ن�سر االأعمال املقدمة يف 
الدورية  يف  بن�سرها  اجلائزة  اأمانة  تقرر  التي  االأخ��رى  امل�ساركة  العلمية 

مكافاأة مالية اأي�سا.
و�سيكون اآخر موعد لت�سليم االبحاث يف 15 مار�ص من كل عام من خلل 

.»awards@arab-ecom.org« الربيد االإلكرتوين

تراجع اإجمايل الناجت الداخلي
 للمك�صيك 0,3 % ب�صبب االأعا�صري 

•• مك�سيكو-اأ ف ب:

اعلن املعهد الوطني املك�سيكي للإح�ساءات ام�ص االأول اجلمعة ان اإجمايل 
الثالث من  الربع  باملئة يف   0،3 بن�سبة  تراجع  للمك�سيك  الداخلي  الناجت 
واالأعا�سري  ال���زالزل  ب�سبب  �سبقه  ال��ذي  الف�سل  يف  عليه  ك��ان  عما  ال��ع��ام 
منذ  ي�سجله  انخفا�ص  اول  وه��و  املا�سي.  �سبتمرب  يف  البلد  �سربت  التي 
اربع �سنوات اقت�ساد املك�سيك ثاين قوة اقت�سادية يف امريكا اللتينية بعد 
ا�سارت  اكتوبر،  االأول  ت�سرين  يف  ن�سرت  اولية  تقديرات  وكانت  الربازيل. 
اىل تراجع ن�سبته 0،2 باملئة. ويف مقارنة للأرقام ال�سنوية، ارتفع اإجمايل 
كان  عما  الثالث  الف�سل  يف  باملئة   1،6 الواقعية  باالأرقام  الداخلي  الناجت 

عليه يف الفرتة نف�سها من العام املا�سي.
يف�سر  املك�سيك  اقت�ساد  تباطوؤ  ان  اجلمعة  املك�سيكية  املالية  وزارة  وقالت 

بالتاأثري املوقت واملحدود للكوارث الطبيعية.
اأيلول �سبتمرب املك�سيك وا�سفرا عن �سقوط  07 و19  و�سرب زلزاالن يف 
لوقف  بيميك�ص  العملقة  النفطية  املجموعة  وا���س��ط��رت  قتيل.   465
للنمو  تقديراتها  على  احلكومة  وابقت  الزلزالني.  بعد  جزئيا  ن�ساطاتها 
املركزي  امل�سرف  خف�ص  جهته،  من  باملئة.  و2،6   2 بني  مبا  ال�سنة  ه��ذه 
 1،8 بني  ت��رتاوح  منو  ن�سبة  متوقعا  ال�ساأن،  ه��ذا  يف  تقديراته  املك�سيكي 

و2،3 باملئة، مقابل 2 و2،5 باملئة يف توقعات �سابقة.

•• كراكا�س-اأ ف ب:

الفنزويلية  النفطية  املجموعة  اعلنت 
فنزويل  دي  ب��رتول��ي��و���ص  احل��ك��وم��ي��ة 
دوالر  مليون   233 ت�سديد  ب��داأت  انها 
امل�ستحقة  اخلزينة  �سندات  ف��وائ��د  م��ن 
يف 2020 و2022، قبيل انتهاء فرتة 

العفو املحددة بثلثني يوما.
حالة  يف  اع��ت��ربت  التي  ال�سركة  وكتبت 
تخلف جزئي عن ت�سديد الديون، حلى 
ح�سابها على موقع تويرت ان احلكومة 
دي  برتوليو�ص  وموؤ�س�ستها  الفنزويلية 
بداأتا  انهما  الدائنني  تبلغان  فنزويل 
ام�ص ت�سديد فوائد �سندات لبرتوليو�ص 
دي فنزويل بن�سبة 8،5 باملئة ل2020 
ب��امل��ئ��ة يف   6 بن�سبة  ل��ل�����س��رك��ة  و���س��ن��دات 

.2022
دائنيها  ال��ن��ف��ط��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  ودع�����ت 
اللوج�ستية  ق��درات��ه��ا  يف  “الثقة  اىل 
انها  م���وؤك���دة  واملالية”،  واالن���ت���اج���ي���ة 
الرغم  ع��ل��ى  ال��ت��زام��ات��ه��ا  ك���ل  “نفذت 
للإمربيالية  ال��ف��ا���س��ح  ال��ت��خ��ري��ب  م��ن 
العقوبات  اىل  ا����س���ارة  يف  واتباعها”، 

االمريكية.
ومت��ن��ع ال��ع��ق��وب��ات االم��ريك��ي��ة مواطني 
املالية  وموؤ�س�ساتها  امل��ت��ح��دة  ال��والي��ات 
ارا����س���ي���ه���ا م���ن �سراء  امل���ت���م���رك���زة ع��ل��ى 
احلكومة  ت�سدرها  قد  جديدة  �سندات 

الفنزويلية.

“اكدنا  ال��ن��ف��ط��ي��ة  امل��ج��م��وع��ة  وق���ال���ت 
التي  النفطية  �سناعتنا  ومتانة  م��لءة 

تكافح العقوبات غري امل�سروعة«.
اخلا�سة  ال���ق���رو����ص  ����س���ن���دات  وت�����س��ك��ل 
من  ب��امل��ئ��ة  ث��لث��ني  النفطية  بال�سركة 
يقدره  ال���ذي  للبلد  اخل��ارج��ي  ال��دي��ن 
بع�ص اخلرباء بنحو 150 مليار دوالر، 

بينما يعاين �سكان البلد من نق�ص حاد 
الغذائية واالأدوي���ة نظرا بعدم  امل��واد  يف 

وجود اموال ال�ستريادها.
احل���ك���وم���ة  ت���������س����در  مل  امل�����ق�����اب�����ل،  يف 
ت�سديد  ع��ن  معلومات  اي  الفنزويلية 
اخلزينة  ل�سندات  دوالر  مليون   237
وكان  و2026   2025 يف  امل�ستحقة 

وكانت  ال����ث����لث����اء.  ي���ت���م  ان  ي���ف���رت����ص 
املالية  للم�ستقات  ال��دول��ي��ة  ال��راب��ط��ة 
نوفمرب  ال��ث��اين  ت�سرين   16 يف  اعلنت 
ان �سركة النفط الوطنية الفنزويلية يف 

حالة تخلف عن الدفع.
ال���ت���ي كانت  ال���راب���ط���ة  واك�������دت جل���ن���ة 
امل��و���س��وع يف  راب��ع��ا ح��ول  تعقد اجتماعا 

�سداد”  عن  “تخلف  ح�سول  نيويورك 
ثلثة اق�ساط.

وكانت جلنة الرابطة التي ت�سم ممثلني 
عن 15 �سركة مالية، تدر�ص التاأخر يف 
دفع م�ستحقات مل تك�سف قيمتها بينما 
انها  اىل  �سابق  وق��ت  يف  م�سادر  ا���س��ارت 

تقارب 1،161 مليار دوالر.

اللجنة االقت�صادية االإماراتية - االأ�صرتالية تعقد دورتها االأوىل يف �صيدين
•• �سيدين-وام:

عقدت اللجنة االقت�سادية امل�سرتكة بني 
دولة االإمارات واأ�سرتاليا دورتها االأوىل 
برئا�سة  االأ�سرتالية  �سيدين  مدينة  يف 
املن�سوري  ���س��ع��ي��د  ب���ن  ���س��ل��ط��ان  م��ع��ايل 
�سيوبو  �ستيفن  ومعايل  االقت�ساد  وزي��ر 
واال�ستثمار  وال�����س��ي��اح��ة  ال��ت��ج��ارة  وزي���ر 

اال�سرتايل.
عبيد  الدكتور  معايل  االجتماع  ح�سر 
���س��ف��ري الدولة  ال��ك��ت��ب��ي  ���س��امل  احل����ريي 
حممد  املهند�ص  و�سعادة  اأ�سرتاليا  لدى 
اأح��م��د ب��ن ع��ب��د ال��ع��زي��ز ال�����س��ح��ي وكيل 
االقت�سادية  لل�سوؤون  االقت�ساد  وزارة 
وحم��م��د ح��م��دان ال��زع��اب��ي م��دي��ر اإدارة 
ا�سافة  ب����ال����وزارة  ال���ت���ج���اري  ال���رتوي���ج 
والتغري  البيئة  وزارة  ع��ن  ممثلني  اىل 
والتعليم وهيئة  الرتبية  املناخي ووزارة 
املركزي  االإم������ارات  ال��ت��اأم��ني وم�����س��رف 

و�سركة م�سدر.
�سعادة  االأ���س��رتايل  اجلانب  من  وح�سر 
ال�سوؤون  وزي�����ر  ن���ائ���ب  ب�����راون  ج��ا���س��ن 
و����س���ع���ادة لويد  وال���ت���ج���ارة  اخل���ارج���ي���ة 
ب������رودري������ك م�������س���اع���د وزي�������ر ال�������س���وؤون 
االأو�سط  لل�سرق  وال��ت��ج��ارة  اخل��ارج��ي��ة 
ودي��ف��ي��د الن����درز م��دي��ر وك��ال��ة التجارة 

االأ�سرتالية “اأو�سرتيد«.
واأع�������رب اجل���ان���ب���ان خ����لل ال���ل���ق���اء عن 
تقديرهما للروابط االقت�سادية القائمة 
ب���ني ال��ب��ل��دي��ن م��وؤك��دي��ن اأه��م��ي��ة النمو 
العلقات  ت��ل��ك  ت�سهد  ال���ذي  امل��ت��وا���س��ل 
جم����االت  ا����س���ت���ك�������س���اف  اإىل  واحل�����اج�����ة 
القطاعات  خم��ت��ل��ف  يف  ج��دي��دة  ت��ع��اون 

االقت�سادية والتنموية.
اللجنة على تعزيز  وركزت بنود اجتماع 
التعاون وال�سراكة عرب 9 م�سارات حيوية 
والتجاري  االقت�سادي  التعاون  �سملت 
امل�ساريع  وق��ط��اع  اال���س��ت��ث��م��ار  وت�سجيع 
ال�سغرية واملتو�سطة واالبتكار والزراعة 
وامل��ن��ت��ج��ات ال��غ��ذائ��ي��ة وال���ق���ط���اع امل���ايل 
والتعليم  امل���دين  وال��ط��ريان  وال�سياحة 
واال�ستثمارية  ال���ت���ج���اري���ة  وال���ف���ر����ص 
معر�ص  ا�ست�سافة  خ���لل  م��ن  امل��ت��اح��ة 

اإك�سبو 2020.
واأع����رب اجل��ان��ب��ان خ��لل االج��ت��م��اع عن 
بني  احلرة  التجارة  باتفاقية  التزامهما 
اأ�سرتاليا ودول جمل�ص التعاون اخلليجي 
باعتبارها اآلية لتو�سيع وتعزيز الروابط 

االقت�سادية بني اجلانبني.
واأكد معايل �سلطان بن �سعيد املن�سوري 
انعقاد  اأهمية  االجتماع  كلمته خلل  يف 
االقت�سادية  ل��ل��ج��ن��ة  االأوىل  ال�������دورة 
وا�سحة  رغبة  تعك�ص  لكونها  امل�سرتكة 

حل��ك��وم��ت��ي ال���ب���ل���دي���ن يف ت���ع���زي���ز اأط����ر 
والفني  والتجاري  االقت�سادي  التعاون 
للنتقال  مهمة  ان��ط��لق  نقطة  وت��وف��ر 
امل�ستوى  اإىل  االق��ت�����س��ادي��ة  ب��ال��ع��لق��ات 
اال�سرتاتيجي من خلل خطط وا�سحة 

واآليات فعالة.
التجارية  العلقات  على  معاليه  واأثنى 
القائمة بني البلدين وهو ما يوؤكده حجم 
التبادل التجاري غري النفطي الذي بلغ 
اأمريكي  دوالر  مليار   2.8 املا�سي  العام 
يف  االأ�سرتالية  اال�ستثمارات  �سهدت  كما 
دول���ة االإم�����ارات من��وا م��ت��زاي��دا حيث مت 
�سركة   41 ت�سجيل   2015 ع��ام  حتى 
جت��اري��ة و66 وك��ال��ة جت��اري��ة و1684 
علمة جتارية من اأ�سرتاليا لدى وزارة 
االقت�ساد يف الدولة غري �ساملة �سركات 

املناطق احلرة.
على  االأرق�����ام  ه���ذه  اأن  معاليه  واأو����س���ح 
الرغم من اأهميتها فاإنها ال تعك�ص بدقة 
االإمكانات العالية التي تتمتع بها �سراكة 
الن�سطة  االقت�سادية  وبيئتهما  البلدين 
ما يفتح املجال الآفاق وا�سعة من التعاون 
والتن�سيق خلل املرحلة القبلة وال �سيما 

يف ظل التغريات اجلذرية التي ي�سهدها 
املناخ االقت�سادي العاملي.

واأك����د اأن دول���ة االإم�����ارات حت��ر���ص على 
توطيد �سراكتها التجارية واالقت�سادية 
التعاون  علقات  وتطوير  اأ�سرتاليا  مع 
�سيما  وال  احليوية  املجاالت  خمتلف  يف 
وفتح  ال��ت��ج��اري  ال��ت��ب��ادل  ح��ج��م  تو�سيع 
املنتجات  اأم�����ام  االأ����س���رتال���ي���ة  االأ�����س����واق 
املجاالت  اإىل  ب���االإ����س���اف���ة  االإم����ارات����ي����ة 
والتطوير  والبحث  باالبتكار  املرتبطة 
وامل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة والت�سنيع 
الغذائي ف�سل عن  واالأمن  واال�ستثمار 
وال�سياحة  امل����دين  ال���ط���ريان  ق��ط��اع��ات 
وغريها..  ال�سحية  والرعاية  والتعليم 
التنموية  الفر�ص  اإىل  معاليه  م�سريا 
الواعدة التي تتيحها ا�ستعدادات الدولة 
ال�ست�سافة معر�ص اإك�سبو دبي 2020.
واأع��������رب م��ع��ال��ي��ه ع����ن ت��ط��ل��ع جمتمع 
ال��ت��ع��رف على  اإىل  االأع���م���ال االإم���ارات���ي 
امل�������س���اري���ع احل���ال���ي���ة وامل�����س��ت��ق��ب��ل��ي��ة يف 
عليه  تنطوي  ما  وا�ستك�ساف  اأ�سرتاليا 
اأهمية  ع��ن  ف�سل  للتعاون  ف��ر���ص  م��ن 
اال�ستفادة من جتربة اأ�سرتاليا الريادية 

يف خمتلف املجاالت التنموية.
وقال اأن دولة االإم��ارات ملتزمة بتوفري 
بيئة �سديقة للأعمال ترفدها �سيا�سات 
ف��ع��ال��ة ل��ب��ن��اء اق��ت�����س��اد ت��ن��اف�����س��ي عاملي 
واالبتكار  امل���ع���رف���ة  ع��ل��ى  ق���ائ���م  م��ت��ن��وع 
لرت�سيخ  وت�سعى  وطنية  كفاءات  بقيادة 
والبحث  وال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا  االب��ت��ك��ار  دور 

والتطوير كمحرك للتنمية امل�ستدامة.
التي  اجلاذبة  املقومات  اأبرز  وا�ستعر�ص 
واال�ستثمار  ال��ت��ج��ارة  م��ن��اخ  ب��ه��ا  يتمتع 
اال�سرتاتيجي  امل��وق��ع  م��ث��ل  ال���دول���ة  يف 
لنمو  الداعمة  والت�سريعات  واال�ستقرار 
االأع���م���ال واالإج������راءات امل��ي�����س��رة وحرية 
حت���وي���ل االأرب�������اح وال���ع���وائ���د واالأ����س���ول 
املحفزة  وال�سريبية  املالية  وال�سيا�سات 
وحماية  لت�سجيع  احل��ك��وم��ي  وال���دع���م 

اال�ستثمار واخلدمات الفعالة وغريها.
وذك���ر م��ع��ايل وزي���ر االق��ت�����س��اد اأن دولة 
االإم����������ارات ه����ي اأك������رب ����س���ري���ك جت����اري 
االأو�سط  ال�سرق  منطقة  يف  الأ�سرتاليا 
اأ�سرتايل  األ��ف مواطن   25 فيها  ويقيم 
مم����ا ي�����س��ع��ه��ا يف امل���رت���ب���ة ال��ت��ا���س��ع��ة يف 
املواطنني  ت�ست�سيف  التي  الدول  قائمة 

االأ�سرتاليني على م�ستوى العامل.
م�سريا اإىل اأن ذلك يوفر اأر�سية خ�سبة 
اأ�سرتاليا..  م��ع  ال��ت��ع��اون  اآف���اق  لتو�سيع 
موؤكدا االلتزام بتوفري كافة الت�سهيلت 
الأ�سحاب  ميكن  ال��ت��ي  النجاح  وع��وام��ل 
امل�������س���اري���ع وال���������س����رك����ات االأ����س���رتال���ي���ة 
�سواء  اأعمالهم  لتنمية  منها  اال�ستفادة 
االنطلق  اأو  للدولة  املحلية  ال�سوق  يف 
االإقليمية  االأ���س��واق  خمتلف  نحو  منها 

والعاملية الواعدة.
من جانبه اأكد معايل �ستيفن �سيوبو يف 
كلمته اأهمية اللجنة ب�سفتها اآلية عملية 
التجارية  ال���ع���لق���ات  ل��ت��ع��زي��ز  وف��ع��ال��ة 
التي  االإم�����ارات  دول���ة  م��ع  الديناميكية 
وا�ستثماري  جت���اري  ���س��ري��ك  اأك���رب  ت��ع��د 

الأ�سرتاليا يف ال�سرق االأو�سط.
اللجنة  اأع��م��ال  ج���دول  معاليه  وو���س��ف 
لتطوير  ط���م���وح���ة  خ���ط���ة  مي���ث���ل  ب����اأن����ه 
ال��ع��لق��ات ال��ت��ج��اري��ة واالق��ت�����س��ادي��ة يف 
باأولوية  حتظى  التي  امل��ج��االت  خمتلف 
للبلدين  االق��ت�����س��ادي��ة  االأج���ن���دة  �سمن 
والتعليم  اال����س���ت���ث���م���ار  اأب�����رزه�����ا  وم�����ن 

والزراعة والطريان وال�سياحة.
واأ�ساف “ يف الوقت الذي نعمل فيه من 
للتجارة  اأو�سع  اتفاق  اإىل  التو�سل  اأج��ل 
احل����رة م��ع جم��ل�����ص ال��ت��ع��اون اخلليجي 
والذي ت�سكل دولة االإم��ارات ع�سوا فيه 
امل�سرتكة  االق��ت�����س��ادي��ة  ال��ل��ج��ن��ة  ت��وف��ر 
ال�سلع واخلدمات  لتعزيز و�سول  منربا 
االإم���ارات  اإىل خ���ارج احل���دود كما متثل 
م�سدرا مهما لل�ستثمارات الداخلية يف 

اأ�سرتاليا«.
�سركة   350 ن���ح���و  ه���ن���اك  اأن  وذك������ر 
اأ���س��رتال��ي��ة م��ق��ره��ا يف دول����ة االإم������ارات 
واقت�سادية  ب��واب��ة جت��اري��ة  وه���ي مت��ث��ل 
املنطقة  اأ�����س����واق  اإىل  ل��ل��و���س��ول  م��ه��م��ة 
وت�����س��ت��ف��ي��د ال�����س��رك��ات االأ���س��رتال��ي��ة من 
اإقليمي  لوج�ستي  كمركز  الرائد  دوره��ا 
على  رئي�سية  حمطة  كونها  ع��ن  ف�سل 
للمواطنني  بالن�سبة  الطريان  خطوط 
منطقة  اإىل  توجههم  يف  االأ���س��رتال��ي��ني 

ال�سرق االأو�سط.
ال�����س��ف��ري الدكتور  اأ����س���اد م��ع��ايل  ب����دوره 
الثنائية  العلقات  مب�سار  الكتبي  عبيد 
بني دولة االإم��ارات واأ�سرتاليا وال �سيما 

يف اجلوانب االقت�سادية والتجارية.
م�سريا اإىل اأن اأطر التعاون بني البلدين 
ت��ت�����س��م ب��ال��ن��م��و وال���ت���ن���وع وال ���س��ي��م��ا يف 
واالأبحاث  باالبتكار  املرتبطة  امل��ج��االت 

العلمية..
 كما اأكد اأهمية اجتماع اللجنة يف تطوير 
هذه العلقات وتبادل املعارف واخلربات 

وزيادة اال�ستثمارات الثنائية.
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جذورها مغرو�سة باأفريقيا واأوراقها تتنف�ص هواء اأوروبا

املغرب..  وجهة عائلية رائعة متنح زائريها من كل االأعمار الفر�صة للتنزه والرتفيه
تتنف�ص  واأوراقها  باأفريقيا  مغرو�سة  جذورها  �سجرة  “املغرب 
الراحل  امل��غ��رب  م��ل��ك  لقائلها  ال��ع��ب��ارة  ه���ذه  اأوروبا”  ه����واء 
املغرب  ململكة  املوقع اجلغرايف  اأهمية  تلخ�ص  الثاين،  احل�سن 
كدولة جذورها ب�سمال اأفريقيا مطلة على واجهتني بحريتني) 

االأطلنطي و املتو�سط( مع حدود بحرية مع اإ�سبانيا �سماال.
التي  الوجهات  اأكرث  احلمراء  املدينة  )مراك�ص(،  مدينة  لعل 
امل�سافرين للمغرب باعتبارها وجهة مغربية  تخطر على بال 
اأن يحجب حقيقة وج��ود وجهات  معروفة، لكن هذا ال يجب 
ندعوكم  م��راك�����ص؛  مدينة  وجمالها  ب�سحرها  ت��ع��ادل  اأخ���رى 

لتكت�سفوا منها 20 وجهة .

مراك�ص
ال�سياحة يف املغرب لن تتحقق اأبدا مبعزل عن مدينة النخيل، 
املدينة احلمراء مراك�ص؛ ا�ستطاعت يف العام املا�سي اأن حتتل 
رتبة �ساد�ص اأف�سل مدينة �سياحية يف العامل، وهذا راجع اإىل 
معاملها  من  بداية  املدينة،  توفرها  التي  ال�سياحية  امل��وؤه��لت 
واملنارة،  الكتبية  وج��ام��ع  واأوري��ك��ا  الفنا  كجامع  ال�سياحية؛ 
واخلدمة  العالية  بجودتها  تت�سم  التي  الفندقية  املرافق  اإىل 

املغربية االأ�سيلة.
يف اأ�سواق واأزقة املدينة القدمية يف مراك�ص �ستح�ص بنف�سك قد 
دخلت يف عامل من االإبهار املتجلي يف �سكل البيوت التقليدية 
وال�سناعة التقليدية املغربية املتاحة يف كل املتاجر، وتيقن اأن 

امللل لن يدب لنف�سك اأبدا، بالنهار اأو امل�ساء مراك�ص ال تهداأ.

اأكادير
 )عا�سمة �سو�ص( كما يطلق عليها تعد من اأجمل مدن اجلنوب 
و ت�سم اأجمل �سواطئ املغرب و العامل، يراها ال�سياح ملذا يف 
اأيام ال�سيف احلارة للإ�ستجمام ب�ساطئها اخللب واالإ�ستمتاع 

باالأن�سطة املختلفة التي توفرها املدينة.
ال�سياح  من  هائل  توافدا  تعرف  مراك�ص  مثل  مثلها  املدينة 
من كافة اأقطار العامل، عدا عن �ساطئها يعترب و�سط املدينة 
مناطق  حديثا،  املفتوح   crocopark التما�سيح  ب��ارك  و 

ت�ستحق االإ�ستك�ساف يف اأكادير.

 �سف�ساون
ال�سمال”  “جوهرة  ت��ت��ج��ل��ى  اجل��م��ي��ل��ة  ال���ري���ف  ج��ب��ال  ع��ل��ى 
اململكة  باقي مدن  ا�ستثناءا بني  املدينة  �سف�ساون، تعترب هذه 

املغربية بلون بيوتها االأزرق واالأبي�ص.
املدينة تت�سم بهدوء و�سلم �سيجعل كل زائر ميدد من اإقامته 
فيها، وهي وجهة منا�سبة ملن تعبوا من �سجيج املدن الكربى.

ا�ستطاعت �سف�ساون اأن تك�سب لها مكانة �سمن مدن ال�سياحة 
يف امل��غ��رب ال��ت��ي ت��ع��رف ت��واف��دا لل�سياح م��ن ك��ل ح���ذب، منظر 
اأخ��رى ال يجب  اأعلى اجلبل لقطة �سمن لقطات  املدينة من 

اأن يفوتها عليه امل�سافر ل�سف�ساون.

 فا�ص
مدن  واأق���دم  اأع���رق  م��ن  تعترب  للمغرب،  ال��روح��ي��ة  العا�سمة 
امل���غ���رب ع���رف���ت ب��اح��ت��وائ��ه��ا ل��ل��ع��ل��م��اء واحل���رف���ي���ني واالأئ���م���ة 
واملزارعني، فا�ص مدينة اأ�سيلة ما يزال عبق الرتاث والتاريخ 
ور�ص  القدمية،  املدينة  اأزق��ة  يف  يتجلى  فيها؛  كامنا  املغربي 
التقليدية  االأب��واب  وال�سوارع مع  التقليديني  عمل احلرفيني 

املزينة كلها بنقو�ص.
يف  الناب�سة  احل��ي��اة  و  فاحلركة  متنوعة  امل��غ��رب  يف  ال�سياحة 

بها  ي�سعر  وروحية  وجدانية  م�ساعر  يقابلها  البي�ساء  ال��دار 
الزائر ملدينة فا�ص.

الدار البي�ساء
تعرف  االإقت�سادية” ال  و”العا�سمة  للمغرب  الناب�ص  القلب 
وا�ستك�ساف  امل��غ��رب��ي��ة،  امل���دن  اأك���رب  تعترب  وال���ه���دوء،  ال�سكون 
جمالها �سياأخذ منك وقتا، البداية �ستكون مع املعلمة الدينية 
والذي  العامل،  اأك��رب م�سجد يف  ثاين  الثاين،  احل�سن  م�سجد 
امل�سجد من  ي��زور ه��ذا  ك��ل م��ن  ب��ن��اءه على البحر، ينذهل  مت 

هند�سته املعمارية و الف�سيف�ساء املغربية.
املدينة تعك�ص وجه ال�سياحة يف املغرب احلديث واملعا�سر مبا 
 Morocco باأفريقيا  الت�سوق  م��راك��ز  اأك��رب  اأح��د  ذل��ك  يف 
الطابع  عنها  يغيب  ال  التي  املميزة  املدينة  �سوارع  و   Mall

املغربي.

طنجة
البوغاز” طنجة   “عرو�ص  تقع  اإ�سبانيا  من  اأم��ي��ال  بعد  على 
التي ال ميكن اأن ت�ستثنى من مدن ال�سياحة يف املغرب، تعترب 
اأك���رب مدينة ب��امل��غ��رب، تتميز ب��اأب��واب��ه��ا، واأب��راج��ه��ا، و  ���س��اد���ص 
الق�سبة واملقاهي املمتدة على �ساحل املتو�سط، هذا علوة عن 

غابة الرميلت ومغارة هرقل االأ�سطورية.

الرباط
عا�سمة املغرب وثاين اكرب مدينة يف البلد، تتميز مبوقعها 
املمتد على �سهل كبري على املحيط االطل�سي يعرب يف و�سطها 
باإعجاب كل من يزورها االأمر الذي  اأبي رقراق وحتظى  نهر 

جعل منها اإحدى اأهم مدن ال�سياحة يف املغرب.
مدينة الرباط توفر لزوارها العديد من الوجهات ال�سياحية 
ال�سالة  ومدينة  ال��وداي��ة  وق�سبة  ح�سان  ك�سومعة  املختلفة 
الرباط  يف  امل��ت��واج��د  ال�سياحية  امل��ع��امل  معظم  ال��ت��اري��خ��ي��ة، 

تتواجد يف و�سط املدينة وبالقرب من نهر اأبي الرقراق.

ال�سويرة
بكرثة  فيها  ال�ساحل  ري��اح  لهبوب  نظرا  الرياح  ت�سمى مدينة 
وامليناء  االأ���س��وار  ب�سورة  معروفة  ال�سويرة  البحري،  وجوها 

وطيور النور�ص حملقة فوقه.
مع  وال��ربب��ري  والفرن�سي  ال��ربت��غ��ايل  باملعمار  املدينة  تت�سم 

تداخل والتفاف �سوارعها كاملتاهات.
 ( املدينة  �سواطئ  �سيجدون ظالتهم يف  االأم���واج  رك��وب  ه��واة 

�ساطئي كاب �سيم و�سيدي كاوكي(

مرزوكة
اأجواء ال�سحاري والليايل حتت �سوء القمر توفرها �سحراء 
الرملية،  الكثبان  و���س��ط  يف  القاطنة  القرية  ه��ذه  م��رزوك��ة، 
تتواجد فيها اأ�سجار النخيل والزيتون والكاليبتو�ص ومناظر 

طبيعية خلبة.
عدا عن ح�س�ص الرمال العلجية، زوار مرزوكة لهم موعد 
م��ع ج���والت يف ك��ث��ب��ان ال��رم��ال ال��ذه��ب��ي��ة ع��ل��ى ظ��ه��ر اجلمال، 

وجل�سات من ال�سمر وال�سهر يف اأجواء �ساحرة وملهمة.

اأ�سيلة
تت�سم  للمغرب  ال�سمايل  ال�ساحل  يف  القاطنة  امل��دي��ن��ة  ه��ذه 
حيث  باملجان،  امل��ارة  وج��ه  يف  املفتوح  الفني  وح�سها  بهدوئها 
تبدو احليطان مك�سوة بر�سومات، اإىل جانب عر�ص اللوحات 
الفنية من توقيع فنانني عامليني للبيع، وهي باملنا�سبة مكان 

مف�سل الأغلب الر�سامني العامليني.

بني الويدان
تتواجد  امل��ت��و���س��ط  ل��لأط��ل�����ص  اخل��لب��ة  الطبيعة  اأح�����س��ان  يف 
منطقة بني الويدان، والتي تعني بني النهرين ) نهري العبيد 
واحن�سال(، هذه املنطقة تتيح لزائريها القيام باأن�سطة مائية 
املنطقة  ال�ستك�ساف  بجولة  القيام  و  التجذيف  منها  كثرية 
بدرجات هوائية، ولهواة ت�سلق اجلبال ن�سيب يف هذه املنطقة 

التي ت�سم �سل�سلة جبلية اآمنة ملمار�سة هذه الهواية .

الداخلة
اأكرث �سيء عرفت به الداخلة هو �ساطئها الذي يق�سده كل عام 
اأهم حمرتيف ركوب االأم��واج، وقد مت ت�سنيف املدينة كاأف�سل 

ال�سواطئ املنا�سبة لتلك الريا�سة.
تقع الداخلة يف اأق�سى جنوب املغرب تت�سم بالهدوء وبعيدة كل 

البعد عن �سخب و�سجيج املدن الكربى.

احل�سيمة
بالعامل،  ال�سواطئ  واأجمل  اأف�سل  املغرب  ي�سم  اأن  غريب  ال 
فموقعه املطل على واجهتني بحريتني �ساهم  يف ذلك وجعل 

من ال�سياحة يف املغرب متعة خا�سة يف مو�سم ال�سيف.
احل�سيمة اأو “جوهرة املتو�سط” كما يحلو للبع�ص ت�سميتها؛ 
على  النظري  منقطع  اإق��ب��اال  وت��ع��رف  ال�سمال  اأق�سى  يف  تقع 
�سواطئها الرائعة يف فرتات ال�سيف، من املغاربة وكذلك من 

دول اأوروبية خا�سة فرن�سا واإ�سبانيا واإيطاليا.

مارتيل
تعترب م��ارت��ي��ل ال��وج��ه��ة ال��ب��ح��ري��ة مل��دي��ن��ة ت��ط��وان، ت��ق��ع على 
�سياحية  م��وؤه��لت  على  وتتوفر  للمملكة،  ال�سمايل  ال�ساحل 
عالية متج�سدة يف مرافقها و�سواطئها النظيفة والدافئة، كما 

اأنها مزدهرة ب�سيد االأ�سماك.

اإفران
التي  لبنيانها  ن��ظ��را  املغرب”  “�سوي�سرا  لقب  عليها  يطلق 
تختلف كليا عن باقي مدن اململكة املغربية، مت ت�سنيفها العام 
اأقدم  داخلها  وت�سم  ال��ع��امل،  يف  مدينة  اأنظف  كثاين  املا�سي 

�سجرة اأرز باأفريقيا.
اأ�سد  م��ع  ���س��ورة  التقاط  عليه  يفوت  ال  اإف���ران  ملدينة  ال��زائ��ر 
اإف����ران االأي��ق��وين يف و���س��ط امل��دي��ن��ة، وال ي��ف��وت ك��ذل��ك القيام 
العذراء  وا�ستك�ساف �سلالت  االأرز اخللبة،  بجولة يف غابات 

املعروفة ب”عني فيتال”.

تطوان
اأو )احلمامة البي�ساء( كما يطلق عليها ن�سبة لتمثال احلمامة 

املن�سوب يف قلب املدينة، هذه املدينة ال�سياحية على ال�ساحل 
ال�سمايل ت�سم واحدة من اأرقى واأجمل املنتجعات على �ساحل 

البحر املتو�سط ك�: كابو نيكرو، مارينا �سمري، وتامودا باي.
اأرقاما مهمة من  ا�ستقطبت للمدينة  الراقية  املنتجعات  هذه 
ال�سياح من خمتلف اأنحاء العامل، بينهم م�ساهري و�سخ�سيات 

معروفة.

مكنا�ص
اإرثا ح�ساريا  مدينة مغربية عريقة تعك�ص معاملها ال�سياحية 
مهما بداية من باب املن�سور؛ اأ�سهر معامل مكنا�ص، اإىل جانب 
مدينة وليلي االأثرية التي تقع غرب  مكنا�ص، تعد واحدة من 
ت�سجيلها �سمن مواقع  املغربية وقد مت  االأثرية  امل��دن  روائ��ع 

الرتاث العاملي امل�سنفة من طرف اليون�سكو.

�ساللت اأوزود
هذا املوقع ال�ساحر لتدفق ال�سلالت يقع يف اإقليم اأزيلل على 
مقربة من مراك�ص املدينة، �سلالت اأوزود ترتفع بحوايل مئة 
وع�سرة مرتات، وتعرف توافد �سياح من الداخل واخلارج على 
بالقرب من مناظر طبيعية تخطف  �سواء. موقعها جاء  حد 

االأنفا�ص كالطواحني، والب�ساتني واالأنهار اخل�سراء.

ال�سعيدية
ال�سعيدية  مدينة  تقع  للمغرب  ال�سرقية  ال�سمالية  اجلهة  يف 
�ساطئها  بف�سل  بامتياز  �سيفية  �سياحية  وجهة  تعترب  التي 
مرافق  وج���ودة  تنوع  اأن  كما  اال�سرتاتيجي،  مبوقعه  املتميز 
خمتلف  من  واالأ�سر  للعائلت  مق�سدا  منها  جعلت  الرتفيه 

بقاع العامل.

ق�سبة اآيت بن حدو
املغربية مبثابة كنز تراثي، تقع على  املعمارية  الهند�سة  هذه 
باملهارات  املعلمة  تتميز  ورزازات،  مدينة  م��ن  كلم   30 بعد 

والتقنيات التي ا�ستعملها املغاربة منذ ع�سور يف بنائها.
واالأجانب،  املغاربة  ال�سياح  املنطقة عدد كبري من  لهذه  يحج 
ويتهافت عليها خمتلف املخرجني العامليني لت�سوير اأفلمهم 
يف  �ساربة  وح�سارة  تاريخا  تنبع  التي  املعلمة  من  واالإنتفاع 

القدم.

تت�سابه  الدول  بع�ص  كون  اإىل  راجع  وهذا  عدة،  بلدان  عك�ص  على  ن�سيط  قطاع  املغرب  يف  ال�سياحة 
طقو�سها واأجوائها، والبع�ص الآخر يقع يف ركن التميز لن تتح�س�ص جماله احلقيقي اإن مل تطاأ قدماك 

اأر�سه؛ متاما كدولة املغرب التي تلهم مرتاديها بكل تفا�سيلها جغرافية كانت اأو مناخية اأو تراثية.
راجع  الأمر  وهذا  �سنة،  كل  ال�سياح  من  هائلة  اأرقام  توافد  يعرف  متحرك  املغرب قطاع  يف  ال�سياحة 
اأن  دون  اجلغرايف،  والتنوع  كاملناخ،  املغرب  يف  عديدة  جذب  نقط  توفر  مع  بالقطاع،  الدولة  لهتمام 
نن�سى ثقافة وتراث املغرب الذي يرت�سخ يف ذهن كل زائر وجتعل من جتربة �سفره اكت�سافًا لي�ص فقط 

ملنظر بل لرتاث غني وفريد.

حــ�ل العــامل
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حمظوظة بامل�ساركة يف اأعمال ت�سّم فرق عمل حمرتفة ومنظمة

جنالء بدر: اأح�صب خطواتي بدقة وعناية
)ن�سيبي  م��ن  ال��ث��اين  اجل���زء  يف  للم�ساركة  حم�سك  ال���ذي  م��ا   •

وق�سمتك(؟
- فر�ست الفكرة نف�سها علّي، خ�سو�ساً اأين مل اأكن اأ�سعى فيه اإىل 
اأن نح�سل على  اأن��ا وزوج��ي  اإذ كنت ق��ررت  تقدمي اأي عمل درام��ي، 
اأ�سهراً  االإع����لم  ع��ن  ونبتعد  اإج����ازة 
رم�سان  اإىل  مت��ت��د  رمب����ا 

املقبل.
ك���������ان  ه�������������ل   •
ال�������س���ي���ن���اري���و 
امل��������ح��������ك��������م 

ال�سبب؟
ال   -
اأخ���ف���ي 

عليك اأن ال�سيناريو وحده مل يكن ال�سبب احلقيقي، ورغم اأن الدور 
اأهم االأ�سباب الذي عّزز حما�ستي مت�سك  كان مميزاً وجذبني، فاإن 
�سابقاً. من  اأك��رث من عمل معها  اأين رف�ست  االإنتاج بي مع  �سركة 
اأتاح امل�سل�سل يل جتربة البطولة املطلقة الأول مرة،  ناحية اأخرى، 
يقدمها  ق�س�ص  ت�سع  �سمن  كبطلة  اأ�سارك  اإذ  �سغري،  ب�سكل  ولكن 
العمل، يف وقت كنت اأتراجع فيه عن خو�ص جتربة البطولة املطلقة 
الأين اأخ�ساها وال اأعلم اإن كنت اأ�ستطيع حتمل م�سوؤولية عمل كامل. 
اأعرف كيف  التمرين وكي  اإىل  اأقرب  اإيّل  بالن�سبة  امل�سروع  لذا كان 
واملوزعون  املنتجون  ���س��رياين  كيف  واالأه����م  اجل��م��ه��ور،  �سيتقبلني 

كبطلة لعمل كامل.
طويًل؟ وقتاً  التح�سريات  ا�ستغرقت  • هل 

- على العك�ص متاماً، ال�سعوبة كلها كانت يف الت�سوير ويف تفا�سيل 
التي  اأبحث عنها وهي )املركبة(  التي  االأدوار  ال�سخ�سية الأنها من 
حتمل اأبعاداً وتقلبات كثرية، فكانت التجربة االأ�سد اإرهاقاً، ال �سيما 
اأنني �سّورت م�ساهد عدة يف اأيام قليلة، ومل اأ�ستغرق اأكرث من ع�سرة 

اأيام اأو اأقل يف ت�سوير دوري كامًل.
العمل؟ وكوالي�ص  الدور  طبيعة  عن  • ماذا 

- �سخ�سياً، اأعمل يف �سمت و)اأكون يف حايل(، واحلمد هلل حمظوظة 
بامل�ساركة يف اأعمال ت�سّم فرق عمل حمرتفة ومنظمة. اأما عن دوري، 
باخت�سار اأج�سد �سخ�سية زوجة ُتويف زوجها، وتعر�ست ل�سدمة فور 

علمها باأنه مل يكن �سخ�ساً مثالياً وكان خائناً.
امل�سل�سل. يف  والنجمات  النجوم  من  كبرية  جمموعة  • �ساركت 

اأدق،  مبعنى  واح��د.  ت�سوير  موقع  يف  معهم  اأجتمع  مل  للأ�سف،   -
مل تتقابل ال�سخ�سيات �سمن االأحداث الأن كل واحدة بطلة لق�سة 
خمتلفة منف�سلة. ولكني كنت �سعيدة بامل�ساركة يف عمل �سخم ي�سّم 

اأ�سماء كثرية.
�سالح؟ اأحمد  املخرج  مع  جمدداً  التعاون  عن  • ماذا 

- تعاونت معه منذ �سنوات يف م�سل�سل )ال�سعلوك( وكنت �سعيدة 
جداً بالتجربة، فهو خمرج متميز وله عينان خمتلفتان، 
اأنني  خ�سو�ساً  بيننا،  التعاون  تكرار  اآن���ذاك  ومتنيت 
اأعجبت بوجهة نظره واختياراته من بداية تقدميه 

فيلم )الديلر(.
ت�سوير  م���وق���ع  يف  م�����س��اه��دك  ن���ف���ذت  ه���ل   •

واحد؟
اأك��رث من موقع يف  بني  تنقلت  العك�ص،  على   -
مدة ق�سرية، اإذ مل ن�ستقر يف مكان واحد اأكرث 
من يومني، و�سّورنا يف اإحدى ال�سقق مبنطقة 
اأحد ال�سوارع اخلارجية  م�سر اجلديدة، ويف 
مبدينة الرحاب، ويف اإحدى ال�سقق مبنطقة 

ال�سيخ زايد.
البطولة  ع�����ن  ت���ب���ح���ث���ني  ك���ن���ت  ه�����ل   •

املطلقة؟
عر�ست  ولكنها  مطلقاً  عنها  اأبحث  مل   -
ع��ل��ّي اأك����رث م��ن م���رة وك��ن��ت اأوؤج�����ل هذه 
م�سمى،  غ�����ري  اأج��������ل  اإىل  ال���ت���ج���رب���ة 
)ن�سيبي  م�سل�سل  علّي  ُعر�ص  وعندما 
الفر�سة خلو�ص  راأيت فيه  وق�سمتك( 

جتربة خمتلفة.
ال����درام����ا  ع����ن  ���س��ت��ت��غ��ي��ب��ني  • ه����ل 

الرم�سانية املقبلة؟
اأح�سم االأم��ر بعد، لكن بن�سبة  - مل 
املو�سم،  اأ�سارك يف  اأال  ق��ررت  كبرية 
الأنني ال اأريد اأن اأظهر يف عمل مل 
تفا�سيل  واأع��رف  ن�سه جيداً  اأق��راأ 
ع���ر����ص علّي  ول���لأ����س���ف،  ال�������دور. 
عملن ولكن ب�سكل غري احرتايف، 
الكتابة،  مرحلة  يف  زاال  م��ا  فهما 
اأعمل بهذه الطريقة الأين  واأن��ا ال 

اأح�سب خطواتي بدقة وعناية.
تقدمي  مل  اأنك  ذلك  يعني  • هل 

عمًل من دون قراءة ال�سيناريو؟
- ب�سراحة، حدث ذلك مرة وكانت 
بيننا  الأن  �سليم  م��ه��ا  املنتجة  م��ع 
ثقة كبرية، وعندما طلبتني للعمل 
معها وقعت من دون اخلو�ص يف اأية 

تفا�سيل.
)فوق  م�سل�سل  اأن  ك��ث��ريون  يعترب   •
م�ستوى ال�سبهات( كان نقطة فا�سلة يف 

م�سوارك..
ال���ن���ج���اح ع��ل��ى خمتلف  امل�����س��ل�����س��ل   -ح���ّق���ق 
االأ�سعدة، واالأهم اأين تعاونت فيه مع الرائعة 
اأ�ساد اجلمهور بال�سخ�سية التي  ي�سرا، كذلك 
وحمطة  قوية  اإ�سافة  العمل  وك��ان  قدمتها، 
مهمة يف م�سواري. لكن اأرى اأن )حكاية حياة( 
امل�سل�سل الذي �سّكل  ال��رازق هو  مع غادة عبد 

نقطة فا�سلة يف حياتي(.
ال���ذي تبحث ع��ن��ه فتذكر:  ال����دور  ب�����س��اأن  اأم���ا 
)اأي دور بعيد من �سخ�سية جنلء بدر، الأين 
�سخ�سية  واأي���ة  �سخ�سيتي  ب��ني  الف�سل  اأح��ب 

اأج�سدها(.

مي عز الدين تعود اإىل )ر�صايل(
عادت مي عز الدين اإىل التح�سري مل�سل�سلها اجلديد )ر�سايل( املقرر عر�سه 

خلل �سهر رم�سان املقبل مع املنتج تامر مر�سي.
العثور على ق�سة  العمل بعدما ف�سلت يف  امل�سرية جل�سات  الفنانة  وب��داأت 
العمل  البداية ال�ستكمال  باأنها مل تكن متحم�سة يف  اأخرى تقّدمها، علماً 

الذي توقف العام املا�سي.

دومينيك حوراين
 تتعر�س النتقادات

االأخرية  اإطللتها  ب�سبب  وا�سعة  النتقادات  ح��وراين  دومينيك  تعّر�ست 
لها  اللبنانية �سورة  الفنانة  ن�سرت  اإذ  البع�ص جريئة جداً.  اعتربها  التي 
عرب ح�سابها على اأحد مواقع التوا�سل االجتماعي، حيث ظهرت بف�ستان 
م�ساعرنا.  مع  يتنا�سب  ال  بواقع  العي�ص  على  )مرغمون  وعّلقت:  ق�سري. 
واأنتم مباذا ت�سعرون؟ )�سبنا بع�ص( الفيديو اجلديد احلزين. اأغنية تعرب 
عن واقع األيم ودموعي احلقيقية يف هذا العامل امل�سطنع حيث اأ�سطر اإىل 

اأن اأبقى متمردة مب�ساعري على االأقل، اإذا مل اأقل �سرية حياتي(.

روال �صعد: اأنا �صبب �صهرة 
كيفاجن تاتلينوغ 

اأطلقت  اأّن��ه��ا  �سعد  روال  اللبنانية  ال��ف��ن��ان��ة  ك�سفت 
العربي  الوطن  يف  تاتلينوغ  كيفاجن  الرتكي  املمثل 
بعدما �ساركها يف كليب )ناوياهالو(. وقالت يف اأحد 
الربامج التلفزيونية: )اأنا �سهرت كيفاجن يف ال�سرق 
االأو�سط وفتحت له جمااًل لتقدمي اإعلنات كثري(. 

واأ�سافت اأنها تقا�ست اأجراً اأعلى منه.

م�سل�سل  يف  البطولة  �ست�سارك  اللبنانية  الفنانة 
)جم��ن��ون ف��ي��ك��ي(، اإىل ج��ان��ب ي���وري م��رق��دي، وجو 
طراد، ومي �سايغ، واأنطوانيت عقيقي، واإليان خوند، 
وجوانا كركي، و�سريين احلاج، وربيع احلاج، وعلي 
وروزي  وفيفو،  رزق،  ودع��د  مرعب،  وتاتيانا  عمار، 

اخلويل، وغريهم. وهو من كتابة فرا�ص جربان.

اأح���دث  وق�����س��م��ت��ك(  )ن�سيبي   
خا�ستها  التي  الفنية  الأع��م��ال 

اأخ���ريًا،  ب��در  جن��الء  الفنانة 
بطولة  يف  ت�سارك  حيث 

اإحدى ق�س�ص امل�سل�سل.
 حول هذا العمل وغريه 
كان  الفنية  الأم��ور  من 

مع جنال هذا احلوار:
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اعداد ال�شاعر
عبد اهلل العكربي

بيت الق�شيد

حامد زيد العازمي

امــزونــه بــانــت  نــــٍو  يــعــل 

بيـنـونـه عـ�ســب  يـزخــر  لـيـن 

يرعـونـه و  يعـ�سـب  والـرمـل 

ال�سونـه يف  الغيث  م  وي�ستجي 

اركــونـــه تــدفـــق  والـجــبــل 

اظـعـونــه تـتـنـقـل  والـغـ�ســي 

هونه عــلــى  مي�سي  عــر�ــس  وان 

يـرويـهـا و  الـظـفـره  يـ�سـجـي 

�سـواقـيـهـا تـ�سـقــي  والـغــزر 

مـبـانـيـهـا تــزهـــي  والــبـــدو 

يـيـريـهـا والــوديــان  �ســــرق 

يـاريــهــا الـجـيـعـان  ويـمـلــي 

ي�سفـيـهـا القـلـب  اهـمـوم  لــي 

فـيـهــا ومــــا  بـالـدنـيـا  بـيــ�س 

ال�شيخ زايد بن �شلطان اآل نهيان ) طيب اهلل ثراه (  

ياليــت كــل الرجال �سدورها رحبــه !

               وال احتجت للعون .. توقف معك وتعينك

واهلل لــو النا�س تعــرف قيمة ال�سـحبه !

                ما�سفت ن�سف الرجال تطيح من عينك

حكمــــــــة

E-mail:xhms@hotmail.com :للتواصل

نا�رص البكر الزعابي

قّيظ�بي
ب��������الدي��������ن��������ه يف  ق����������ّي����������ظ����������وب����������ي 

 

 ي��������������وم ان��������������ا ان���������ظ���������ر ب���������س����ات����ي����ن����ه

 ادم�����������ع�����������ت ع������ي������ن������ي ع�������ل�������ى ع����ي����ن����ه

ح�����������اف�����������ٍظ ������������س�����������ّده وع������ن������اوي������ن������ه

 

 ال�������ن�������خ�������ل وال�������������������س���������در وال�����ت�����ي�����ن�����ة

 ي����������ا ع����������ذاب����������ي غ�������ر��������س�������ة امي�����ي�����ن�����ه

 م���������ا دروب������������������ه ال���������رب���������ع ي���������ا زي�����ن�����ة

ت�����ب�����اي�����ي�����ن�����ه م������������ن  وي����������ل����������ي   اآه 

غ������������رّب������������وين وغ��������رب��������ت��������ي �����س����ي����ن����ة

 

 ل���������و ج�����م�����ي�����ع ال�������ن�������ا��������ص ن����ا�����س����ي����ن����ه

ب������ال������ن������ي������ا جم�����������������ّرب �����س����ك����اك����ي����ن����ه

 

وال�������������������������وزى ��������س�������ّب�������ت ب������راك������ي������ن������ه

 

وّن������������ت������������ي ي������������ا وّن�������������������ه اره�������ي�������ن�������ه

 

ي����ع����ي����ن����ه ربٍّ  ل������������ه  ��������س�������اح�������ب�������ي 

 

 غ������������ري ان����������������ا ان����������ه����������م ت�����الح�����ي�����ن�����ه

��������وا اج��������ن��������اح��������ه خم�����ّل�����ي�����ن�����ه ق�����������������سّ

 

ق�������ل�������ت ارّي�������������������ظ ع�������ن�������ده�������م ه����ي����ن����ه

 

 مت��������ط��������ر دي�����������������������اره وح�������وال�������ي�������ن�������ه

 ال��������ع��������ق��������ل ت����������اه����������ت ب������راه������ي������ن������ه

وال���������س����ح����ب����ة ال�����ع�����������س�����ر  ذاك  ع������ق������ب 

اخ�������ت�������ن�������ق ��������س�������وت�������ي م����������ن ال������ك������رب������ة

ره������ب������ة ي�����������س�����ت�����ح�����������ص  رمٍي  ع������������ني 

درب������������ه را���������������س��������������ٍم  خ��������ف��������وق��������ي  يف 

ه�����������و ��������س�������ق�������اه�������م ������������س�����������ايٍف ������س�����رب�����ه

واح�������ت�������ب���������������ص  ن������ط������ق������ي ب����������ال ������س�����ّب�����ة

ِع���������ْرب���������ه يف  راب������������������ي  زم�����������ان�����������ه  يف 

ال������غ������رب������ة ب����������دي����������رة  يل  ت������رت�������������س������م 

 واب��������������ع��������������دوين وح��������ال��������ت��������ي �����س����ع����ب����ة

م�����������ا ن�����������س�����ي�����ت�����ه وارجت����������������������ي ق������رب������ه

�����س����رب����ة ب���������ي  ال������ق������ل������ب  ��������س�������وي�������دا  يف 

م�����������ن ي�����������ق�����������اوي ط������ع������ن������ة احل��������رب��������ة

ب����������ني اي����������������اد ال����������ع����������اد و��������������ص ذن�����ب�����ه

وا����������س���������ت���������ع���������ان ب�������خ�������ال�������ق�������ه رّب������������ه

ن���������س����ب����ه يف  ط����������������اح  ط����������������رٍي  م��������ث��������ل 

م������ب������ت������ل������ي وال��������������ه��������������ّم ي�������ل�������ع�������ب ب����ه

ث����������م اغ�������������ادره�������������م ع�������������س������ى �����س����ح����ب����ه

ال�����������زه�����������ر ي�������ن�������ب�������ت م��������ع��������ا ع���������س����ب����ه

ي��������ع��������ل ق�������ل�������ب�������ي ي��������ف��������ت��������دي ق����ل����ب����ه

 ريــتـ�يــت

ما ت�سبهني ال ال�سكوت

ل �ساروا العامل : كالم !

ما ت�سبهن ال العتب

ل �ساروا العامل : مالم

هم بندق لكل احلروب

و انتي حمامة لل�سالم

******

الغيم ؟ ناعي ظما

بح �ساعي هم�ص وال�سّ

ل ت�سئلني ال�سما :

من ما يحّب ال�سم�ص !

البيت مت�حد
ب�سراك بنا  ت��رم��ي  وي��ن  م��ن  العمر  ط��وي��ل 

مبرماك تخطي  ل  و  خالد  ب��و  ي��ا  ترمي  و 

ح���ن  ع���ي���ال  زاي�����د  ك��ل��م��ا  ���س��ك��ت  احللقة

الطلقة وت��خ��ط��ي  طلقة  خ�سيمك  ي��رم��ي  و 

حممد املر بالعبد املهريي
كلنا خليفة

ع����ي����دن����ا ع����ي����دي����ن ي���ا����س���ي���خ���ي واك�����ر

���س��وف��ت��ك راح����ة واأن�������ص وح�����ظ/ن اأوف���ر

و�����س����رور ف����رح����ة  زادن����������ا  اهلل  �����س����اه����د 

ن����ور ال�����ن�����ور  زاد  ه���ال���ع���ي���د  ����س���ح���ى  يف 

ام خالد- ال�شاعرة ليايل

�شواهق جند

را�شد بن غليطة

ه������ذا ال���ت���������������راب ال����ل����ي ي�������س���ي���ل امل���ب���اين
امل���ح���اين و  ال�������س���ح���ب  ب�����ني  ال���������س����اري����ة  و 

الأرواح و  امل����ب����اين  اأ�����س����ع����ار  م����ن  اأغ����ل����ى 
���س��ال��ت ع��ل��م ل���و ط���اح���ت ال����رو�����ص م���ا ط��اح

Sh3r-gram! --  !شعرقرام�

ع�����ام خ����ري وع�������ام ع����ز ع�����ام زاي����د

ال��زع��ي��م ال��ل��ي ع��ل��ى الأجم������اد راي���د

وّح�����د ب��ع��زم��ه وط����ن وّح�����د ب��داي��د

�����س����ريم����ٍي ح���������ازم ل���ل���خ���ري ق���اي���د

�سايد وال���ذك���ر  ب���ه  ي��ع��ود  وك���ل ع���ام 

وك�����ل ع�����ام ْل���ن���ا م����ع ذك�������راه ج��ول��ه

يطوله غ����ريه  م��اح��ل��م  ال���ل���ي  ح��ق��ق 

وطوله بعر�سه  ل��ه  ي�سهد  وال��وط��ن 

ي�����س��ه��د ال���ت���اري���خ ل���ه ف��ك��ر وب��ط��ول��ه

فعوله بابي�ص  والفخر  ل��ه  ب��ال��دع��اء 

عـــام زايـــــد
اأبيات مبنا�سبة اختيار �سعار #عام_زايد اخلري 

طّيب اهلل ثراه من قبل �ساحب ال�سمو ال�سيخ حممد 
بن زايد اآل نهيان حفظه اهلل ورعاه.


